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ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ด าเนินการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยได้จัดท า           
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และศักยภาพของท้องถิ่น  ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากส่วนราชการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2560 -  2563 ) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  รวมถึง          
น าค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทย มาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น รวมทั้ง        
ให้สอดคล้องต่อการจัดท างบปร ะมาณรายจ่ายประจ าปี โดยผู้บริหารและผู้จัดท า ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี        
ให้สามารถพร้อมที่จะน าไปปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานงานในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายที่ผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

 องค์การบริ หารส่วนต าบลหนองบัวโคก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 -  2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคม
ท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองบัวโคกทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวางแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ได้พัฒนา
คุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนให้ท้องถิ่นได้ตรงกับปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต เพื่อมุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยน แปลง และให้มีการบริหารจัดการ       
ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา  
ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง  จะมีโครงการ /กิจกรรม ได้มากกว่ าหนึ่งโครงการ /กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ 

นอกจากนี้ แผนสาม ปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
โดยน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
3. เพ่ือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงจุดมากท่ีสุด  
4. เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
6. เพ่ือสนับสนุนเกิดกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการจัดท าแผนและจัดเก็บข้อมูล 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ต่อคณะผู้บริหาร โดยก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนด ปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน            
และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาคมท้องถิ่น 



 
~ 2 ~ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ จังหวัด /อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2   การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
 เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วจะใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า แผนพัฒนาสามปี          
เพ่ือน าโครงการ /กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมของท้องถิ่น           
มาจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็น  
จุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชน           
ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการท างานร่วมกันของภาคี การพัฒ นาต่างๆ ในพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์           
ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ขั้นตอนที่ 3   การจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบลสามปีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 
5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   บทน า  
ส่วนที่ 2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 3   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 -   บัญชีโครงการพัฒนา 
-   บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
-   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ส่วนที่ 4   แนวทางการติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 4   การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี        
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 5   การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี           
และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรร มการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนพัฒนาต าบลเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทาง       

การพัฒนาท้องถิ่น 
2.  องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าแผนพัฒนาสามปีมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 
3.  แผนพัฒนาต าบลที่ก าหนดขึ้นสามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด 

 
   
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                
หนองบัวโคก สามปี  ที่ผ่านมา เน้นการสร้างความเจริญและความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น              
โดยแยกตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยน าข้อมูลพื้นฐาน           

ที่ส าคัญ ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
รวมทั้งนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกคนปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ สามารถน ามาวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี้ 

1.  ปัจจัยภายใน  (Internal Factors)  พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W)        
หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
 (1)  พ้ืนที่ของต าบลหนองบัวโคกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพราะสามารถ            

ปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง พริก ฯลฯ 
 (2) ต าบลหนองบัวโคกเป็นแหล่งศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างภาคกลางสู่ภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (3) มีโรงเรีย นระดับประถมศึกษา 4 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง สามารถรับให้บริการ
การศึกษาได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

 (4)  มีหน่วยงานให้บริการในต าบลอย่างหลากหลาย ได้แก่ ไปรษณีย์ ด่านป่าไม้  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองบัวโคก สถานีต ารวจภูธรหนองบัวโคก จุดตรวจทางหลวง 

 (5) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 (6) มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (7) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (8) มีพ้ืนที่เหมาะแก่การรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร 

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
(1) ขาดการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคาร 
(2) เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับสูงท าให้เกิดการว่างงาน  และเกิดปัญหา

ทางสังคม 



 
~ 5 ~ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

(3) ผู้ปกครองขาดความม่ันใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในพ้ืนที่ โดยส่งเข้าศึกษาในตัวอ าเภอ 
จังหวัด และต่างจังหวัด 

(4) ไม่มีแหล่งต้นน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า เนื่องจาก           
เป็นพื้นที่ราบสูง ระบบชลประทานยังไม่ ดีพอ และน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ            
ต่อความต้องการ 

(5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างภาคกลางสู่ภาคอีสาน           

จึงเป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด 
(7) พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็ม และดินทรายท าการเกษตร ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร  หรือผลผลิต        

ทางการเกษตรมีคุณภาพต่ า 
(8) มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 
(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน 
(10) กลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

2.  ปัจจัยภายนอก  (EXternal Factors) พบว่าโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 2.1 โอกาส (Opportunity=O)  
 (1) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 (2) พ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคกเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การลงทุน สามารถรองรับการเติบโต         

ทางธุรกิจการลงทุนได้ในอนาคต 
 (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนท าให้มีงบประมาณ              

ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสู่พื้นที่ สามารถ

พัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลางได้ 
 

2.2 อุปสรรค (Threat=T) 
 (1) ไม่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
 (2) ประชาชนมาจากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน ซึ่งมีพ้ืนฐานทางความรู้และสังคมต่างกัน 
 (3) พ้ืนที่ในต าบลเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้การบริการ

สาธารณะอาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 (4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนจากการได้รับการถ่ายโอน              

แต่งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนยังไม่
ทั่วถึงครอบคลุมเท่าท่ีควร 

 (5) เป็นพื้นที่ทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมนับวันจะททวีความรุนแรง 
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก            
ท าให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนา  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน
ได้ 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เมื่อวันที่ 

18 มิถุนายน 2557 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 )             
รวม 172 โครงการ งบประมาณ 17,583,380.-บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 )        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ  
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 38 22 3,970,000 22.58 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 11 6 1,500,000 8.53 

3. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตร 

6 4 480,000 2.73 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 70 41 9,202,480 52.34 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 47 27 2,430,900 13.82 

รวม 172 100 17,583,380 100 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 ) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนงบประมาณ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 ) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 

การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการ
ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาดเงินสะสม โดยอ านาจผู้บริหารท้องถิ่นและสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก ซึ่งด าเนินการรวมทั้งสิ้น 121 โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 17,614,991.86บาท 
แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  แสดง จ านวนโครงการและงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ า ปี 2558        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ  
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 38 31 3,456,688.00 19 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 4 3 1,179,000.00 7 

3. การพฒันาส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

3 3 301,000.00 2 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

44 36 10,348,115.43 59 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 32 27 2,383,428.43 13 

รวม 121 100 17,668,991.86 100 
หมายเหตุ :  โครงการทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนาไม่มีรายจ่ายประจ า 
 
 



 
~ 8 ~ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ขององค์การบริหาร 
                 ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงจ านวนงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ขององ ค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

งบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงด าเนินการรวมทั้งสิ้น  20 โครงการ จ านวน
งบประมาณท้ังสิ้น  39,421,290.00  บาท แยกเป็นรายละเอียดไดด้ังนี้ 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ
  อ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ  
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 10 50 18,245,000 46.28 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 1 5 - - 

3. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

4 20 19,477,000 49.41 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

5 25 1,699,290 4.31 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี - - - - 

รวม 20 100 39,421,290 100 
 

แผนภูมิที่ 5  แสดง จ านวนโครงการที่ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการ   
    ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

แผนภูมิที่ 6  แสดงจ านวนงบประมาณที่ ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ    
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ที่ด าเนินการจริง 

และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ายงานราชการอื่นๆ ด าเนินการในพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ
ทีไ่ด้รับ
อนุมัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณที่

ปรากฏใน
แผนพัฒนา 

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

38 48  3,970,000.00 21,701,688.00  

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก 

11 5  1,500,000.00 1,179,760.00  

3. การพัฒนาส่งเสริม
การเกษตรและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 

6 7 
 

 480,000.00 19,778,000.00 
 

 

4. การพัฒนาคน คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

70 49  9,202,480.00 12,047,405.43 
 

 

5. การเสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

47 32 
 

 2,430,900.00 2,383,428.43 
 

 

รวม 172 141 81.98 17,583,380.0
0 

57,090,281.86 324.68 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

แผนภูมิที่ 7  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนากับจ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงงบประมาณท่ีก าหนดในแผนพัฒนากับงบประมาณท่ีด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม และโครงกา รที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้าผูกพัน / 
ลงนามในสัญญา รวม 81 โครงการ จ านวน 14,838,282.86 บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 81 โครงการ 
จ านวนเงิน 14,838,282.86 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ลงนามในสัญญา
ตามงบประมาณ 

(โครงการ) 

งบประมาณ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

(บาท) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 34 3,431,318.00 34 3,431,318.00 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 4 869,660.00 4 869,660.00 
3. การพฒันาส่งเสริมการเกษตร 
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

3 301,000.00 3 301,000.00 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชน 

23 9,622,166.86 23 9,622,166.86 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

17 614,138.00 17 614,138.00 

รวม 81 14,838,282.86 81 14,838,282.86 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เมื่อวันที่ 

18 มิถุนายน 2557 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 )             
รวม 172 โครงการ งบประมาณ 17,583,380.-บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 )        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ  
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 38 22 3,970,000 22.58 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 11 6 1,500,000 8.53 

3. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตร 

6 4 480,000 2.73 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 70 41 9,202,480 52.34 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 47 27 2,430,900 13.82 

รวม 172 100 17,583,380 100 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 ) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนงบประมาณ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558  - 2560 ) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 

การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการ
ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาดเงินสะสม โดยอ านาจผู้บริหารท้องถิ่นและสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก ซึ่งด าเนินการรวมทั้งสิ้น 121 โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 17,614,991.86บาท 
แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  แสดง จ านวนโครงการและงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ า ปี 2558        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ  
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 38 31 3,456,688.00 19 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 4 3 1,179,000.00 7 

3. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

3 3 301,000.00 2 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

44 36 10,348,115.43 59 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี 32 27 2,383,428.43 13 

รวม 121 100 17,668,991.86 100 
หมายเหตุ :  โครงการทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนาไม่มีรายจ่ายประจ า 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ขององค์การบริหาร 
                 ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงจ านวนงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

งบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงด าเนินการรวมทั้งสิ้น  20 โครงการ จ านวน
งบประมาณท้ังสิ้น  39,421,290.00  บาท แยกเป็นรายละเอียดไดด้ังนี้ 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ
  อ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ  
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 10 50 18,245,000 46.28 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 1 5 - - 

3. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 

4 20 19,477,000 49.41 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

5 25 1,699,290 4.31 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี - - - - 

รวม 20 100 39,421,290 100 
 

แผนภูมิที่ 5  แสดง จ านวนโครงการที่ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงานราชการอ่ื นๆ  ที่ด าเนินการ   
    ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

แผนภูมิที่ 6  แสดงจ านวนงบประมาณที่ ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ    
 ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ที่ด าเนินการจริง 

และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ายงานราชการอื่นๆ ด าเนินการในพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ
ทีไ่ด้รับ
อนุมัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณที่

ปรากฏใน
แผนพัฒนา 

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

38 48  3,970,000.00 21,701,688.00  

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก 

11 5  1,500,000.00 1,179,760.00  

3. การพัฒนาส่งเสริม
การเกษตรและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 

6 7 
 

 480,000.00 19,778,000.00 
 

 

4. การพัฒนาคน คุณภาพ
ชีวิต และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

70 49  9,202,480.00 12,047,405.43 
 

 

5. การเสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

47 32 
 

 2,430,900.00 2,383,428.43 
 

 

รวม 172 141 81.98 17,583,380.0
0 

57,090,281.86 324.68 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

แผนภูมิที่ 7  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนากับจ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงงบประมาณท่ีก าหนดในแผนพัฒนากับงบประมาณท่ีด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการใช้จ่ายงบ ประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้าผูกพัน / 
ลงนามในสัญญา รวม 81 โครงการ จ านวน 14,838,282.86 บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 81 โครงการ 
จ านวนเงิน 14,838,282.86 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ลงนามในสัญญา
ตามงบประมาณ 

(โครงการ) 

งบประมาณ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

(บาท) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 34 3,431,318.00 34 3,431,318.00 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 4 869,660.00 4 869,660.00 
3. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร 
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

3 301,000.00 3 301,000.00 

4. การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชน 

23 9,622,166.86 23 9,622,166.86 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

17 614,138.00 17 614,138.00 

รวม 81 14,838,282.86 81 14,838,282.86 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลในการด าเนินงานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เสริมสร้างสายสัมพันธ์สถาบันครอบครัว 

ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
- ส่งเสริมการเกษตรในต าบล 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
- ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคในสัตว์ 

ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนนภายในเขตต าบล 
- พัฒนา/ บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ 

ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
- รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ 
- ส่งเสริม/ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. 
- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 

ผลการด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนารายได้ 12 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน 
- ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการปลูกป่า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
- การลดปริมาณขยะมูลฝอยในต าบล 
- การส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทางเลือก 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

ผลการด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 
- สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานส าคัญของทางราชการ 
- ส่งเสริมการให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ       
ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 
 
 

  “หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม  ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา      
จ านวน  5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความต้องการ          
ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นดังนี ้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 พันธกิจ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก 
2. ประสานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุน       

การพัฒนาสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
3. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาโคมไฟ ไฟฟ้าสาธารณะตามถนนในหมู่บ้านให้เพียงพอ           

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  
5. สร้าง ซ่อมแซม พัฒนาระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาสะอาด และมีใช้อย่างเพียงพอ 
6. สร้างและบ ารุงรักษา ขยายแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ 
3. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการสาธารณะอ านวยความสะดวกกับประชาชนอย่าง

เพียงพอการคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึง และเพียงพอ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการ

ตั้งกลุ่มอาชีพภายในชุมชนให้เกิดกองทุน กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  
2. ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  พัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต รูปแบบที่ได้มาตรฐาน 
3. สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อกระดับมาตรฐานการผลิต ขยายตลาดผลิต

ภันฑ์กลุ่มอาชีพ สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีฯลฯ 
4. ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าระดับต าบล 
5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของต าบล อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
6. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้

ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว  
2. สร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมการผลิตเพ่ือบริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน 
3. สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  
4. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน น าไปสู่การแก้ปัญหา

ความยากจน 
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 เป้าหมาย 
1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้  
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
2. แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
3. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละกลุ่มอาชีพท่ีท ากิจกรรมต่างๆ  
2. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร  
3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ  
2. ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา 
3. สนับสนุนให้เด็กวัยเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ โดยได้รับอาหารเสริมครบถ้วนตามวัย 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ  
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนหันมาสนใจใน

หลักธรรมของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เสริมสร้าง

ความปลอดภัย และป้องกันอุบัติภัย 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยอาศัยการมีส่วนร่วม      

ทุกภาคส่วน 
8. สนับสนุนการประกาศท าสงครามต่อต้านยาเสพติด 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาวะของชุมชน        

และความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
10. ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน       

รณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
11. ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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12. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรอื่น  ๆ
13. สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

สร้างเสริมสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
14. พัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งทางด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย 

ด้านจิตใจ  
2. เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3. ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ยากจน ด้อยโอกาส คนชรา         

ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
4. ส่งเสริมท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 

เป้าหมาย 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
8. การส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
9. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
2. แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
5. แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นท่ีได้มาตรฐาน  
2. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาสังคม 
5. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการ

บ าบัดฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
6. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
7. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 

4. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

5. ส่งเสริม ให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ และมลพิษในชุมชน 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค์ 
1. รณรงค์ให้ความรู้ในการก าจัดขยะภายในครัวเรือน การจัดการน้ าเสียครัวเรือน ผู้ประกอบการต่างๆ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกให้มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
4. สร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชนโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม 
เป้าหมาย 
1. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน 
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แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของการด าเนินการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ  

- ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
1. ประสานงานกับองค์กรชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของต าบล ให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ     
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยมุ่งเน้นการประสานใจ ประสานความคิด ประสานการท างานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้น าท้องถิ่นและสมาชิก

สภาท้องถิ่น รวมทั้งเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง การปกครองท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  

- ด้านการบริหารจัดการ 
1. ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการตลอดจนพัฒนา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ   

บุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตั้งแต่ระดับล่างสุด จนถึงสูงสุดให้เกิด
วิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย 

2. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างยุติธรรม 
และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก “ได้ประโยชน์ แต่ประหยัด” 

3. ปรับและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพื่อสนองต่อภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
โดยปรับปรุงโครงสร้างและการก าหนดภารกิจและหน้าที่ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

4. ส่งเสริมหลักและวิธีการปฏิบตัิงาน  ตลอดจนการใช้วิถีชีวิตร่วมกันในองค์กร ตามหลักแห่ง 
“ปัญญาธรรม  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม” 
 
 
 



 

~ 28 ~ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

  วัตถุประสงค์ 
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
3.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
4. การส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบ      

การจัดเกบ็ภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
5. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ  
6. การสนับสนุนสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน         

แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
3. แนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี 
4. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต .           
ให้มีความรู้คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
3. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา

รายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต 
5. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 

 

 

 



 

~ 29 ~ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้น าแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแบบ ยท . ต่างๆ ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก มาสรุปเป็นตาราง ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ที ่
 

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

1 แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
แนวทางที่ 2  แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
แนวทางที่ 3  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2 แนวทางที่ 1  แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ  
 และยกระดับรายได้  
แนวทางที่ 2  แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
 และเทคโนโลยีทางการเกษตร  
แนวทางที่ 3  แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญา 
 เศรษฐกจิพอเพียง 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

3 แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางที่ 2  แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 3  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางที่ 4  แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
แนวทางที่ 5  แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชน 
 และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางที่ 6  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน 
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  

4 แนวทางที่ 1  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2  แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

5 แนวทางที่ 1  แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม 
 และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
แนวทางที่ 2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
 และมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
แนวทางที่ 3  แนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บ 
 ภาษี 
แนวทางที่ 4  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 

การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

 



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบ่้าน  ม.8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม.ยาว 500 ม. 350,000 - - ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากหน้าบ้านนายประยูร  หัดจุมพล - บ้านนายโหล  ปิน่มาลัย และลดปัญหาน้้าท่วมขัง หนา 0.50ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว  5,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ในชุมชน ลูกรัง 200 ลบ.ม.

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ภายในหมูบ่้าน ม.6 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง รางระบายน้้าตามแนวถนน 200,000  -  - รางระบายน้้า เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากนายบุญหลาย ปิน่สุวรรณ - ศาลตาปูบ่้าน ในชุมชน กวา้ง 0.30 ม. ยาว 250 ม. (งบ อบต.)   ยาว 250 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลึก 0.30 ม.

3 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม.ยาว 1,500 ม. 160,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากห้วยล้าอินทร์ - สวนป่าสุดท้าย พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 750 ลบ.ม.

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.2 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.30 ม. 300,000 300,000 - รางระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

ถนนสายบ้านนางสายหยุด ขาวนวล - บ้านนางทว ี เฝ้าหนองดู่ ในชุมชน ยาว 1,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) พร้อมบ่อพัก ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ลึก 0.30 ม. ยาว 1,000 ม. ในชุมชน

5 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.7 สายโสกโก เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 240,000 - - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากถนนลาดยางหนองบัวโคก ถึง บ้านหนองลุมพุก - ห้วยโสกโก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

 ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.9 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.30 ม. 100,000 - - รางระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

ในชุมชน ยาว 300 ม. (งบ อบต.) ยาว 300 ม. ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

ลึก 0.30 ม. ในชุมชน

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. 200,000 500,000 - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจากหลังลานมัน - อบต.หลังเก่า ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร

คอนกรีต  150 ลบ.ม.

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,200 ม. 145,000  -  - ถนนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายมิยาซาวา่ จากส่ีแยกหลังลานมัน - ถนนสุรนารายณ์ และล้าเลียงพืชผล หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ลูกรัง 720 ลบ.ม.

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 129,000 - - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกคลองโอบ - โกรกหนามกราย พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 720 ลบ.ม.

10 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. - 250,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายชลประทาน - บ้านหนองสะแก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 6,000 ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

11 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.  - 80,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายป่าโอบ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 600 ลบ.ม.

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 162,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายต่อจากบ้านก้านัน - ชลประทาน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.)  ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 900 ลบ.ม.

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  - 120,000 - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายข้างลานมัน - โรงน้้าแข็ง และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 1,250 ลบ.ม.

14 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 180,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายกิง่ไผ่ - ชลประทาน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 6,000 ลบ.ม.

15 โครงการวางท่อระบายน้้า ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร วางท่อระบายน้้า ขนาด  - 25,000  - ท่อระบายน้้า เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายข้างอบต.หลังเก่า - ชลประทาน ล้าเลียงพืชผลทางการเกษตร ขนาด Ø 1.00 X 1.00 ม. (งบ อบต.)  จ้านวน 7 ท่อน สะดวกยิง่ขึน้

จ้านวน 7 ท่อน



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ม.1 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง รางระบายน้้าตามแนวถนน  - 100,000  - รางระบายน้้า เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบ้านก้านัน - ชลประทาน ในชุมชน กวา้ง 0.30 ม.  ยาว 50 ม. (งบ อบต.) ยาว 50 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลึก 0.30 ม.

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม.  - - 700,000 ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายข้างอบต.เก่า - หลังลานมัน ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  150 ลบ.ม.

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม.  - - 700,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายจากบ้านก้านัน - แยกชลประทาน ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร

คอนกรีต  150 ลบ.ม.

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 10 ยาว 1,000 ม.  -  - 100,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายคันคูชลประทาน ล้าเลียงพืชผล หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ลูกรัง 1,000 ลบ.ม.

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 450 ม.  - - 900,000 ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโรงน้้าแข็งเก่า - ข้างลาน ซ พานิช ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 450 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 277 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม.  - - 900,000 ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายสระโคกต่อจากเขตเทศบาลต้าบลหนองบัวโคก - ถนนสุระนารายณ์ ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 1,108 ลบ.ม.

22 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 108,000  -  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานายใบ - ถนนบ้านดงผาสุก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.)   ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดินถม 3,000 ลบม.

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 400 ม. 50,000  -  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณบ้านนายปฏิวติั  จันมาลา - บริเวณบ้านนายด้า ยอดปืนใหญ ่ และล้าเลียงพืชผล หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.)   ยาว 400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ดินถม 1,200 ลบ. ม.

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 324,000  -  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายคูเมือง - โสกคร้อ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,800 ลบ.ม.

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. - 120,000 - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 60 ม.  - 168,000  - ถนน คสล. การเดินทางสะดวก กองช่าง

จากบ้านนางเสิง  เฉยขุนทด - บ้านนายด้า  ยอดปืนใหญ ่ และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 60 ม. ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน

คอนกรีต 60 ลบ.ม.

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง  4 ม. ยาว 252 ม.  - 750,000  - ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบ้านนายลอง บางขุนทด - หลังวดัหนองลุมพุก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.)  ยาว 252 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 151.20 ลบ.ม.

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.  - 60,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบ้านนายสมจิต  ลอดไวย์ ถึง คูเมือง - โสกคร้อ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.)  ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 1,500 ม.

29 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 162,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายทางแยกถนนสายสายคูเมือง ถึง โสกคร้อ - หนองกระทุม่ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 3,000 ลบ.ม.

30 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 162,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายนานายใบ สานอก - นานางเอือ้ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 3,000 ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6  ม. ยาว 100 ม. - 330,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนจากบ้านนางใหล่ ผายแก้ว ถึง บ้านนายนิตร - ด้าขุนทด หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 100 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 90 ลบ.ม.

32 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6  ม. ยาว 200 ม. - 42,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบ้านนายด้า ยอดปืนใหญ ่- บ้านนางหนูเอือ้น ลอดไวย์ หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 600 ลบ.ม.

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม.  - 400,000 400,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบ้านนายสมบูรณ์  หัดจุมพล - หลังวดัหนองลุมพุก ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 250 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 150 ลบ.ม.

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม.  - 2,500,000 - ถนน คสล. การเดินทางสะดวก หน่วยงานราชการอื่น

สายซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15ม (งบอุดหนุน) ยาว 500 ม. ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.โดยยกระดับถนนภายในหมูบ่้าน ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.   - 2,500,000  - ถนน คสล. การเดินทางสะดวก หน่วยงานราชการอื่น

เร่ิมจากบ้านนายเสง่ียม - บ้านนายบรรจง และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15ม (งบอุดหนุน) ยาว 500 ม. ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน

36 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.2 ประชาชนมีถนนทีดี่ ยกร่องกวา้ง 8 ม.  - 750,000  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากแยกบ้านดงผาสุก ถึง ถนนสายคูเมือง - โสกคร้อ สะดวกในการสัญจร ยาว 2,000 ม. และลงลูกรัง (งบอุดหนุน) ยาว 2,000 ม. สะดวกในการสัญจร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

37 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 162,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 400 ลบ.ม.

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4  ม. ยาว 67 ม. - - 168,000 ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบ้านนางมา  แอสูงเนิน ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 67 ม. สะดวกยิง่ขึน้

(ต่อจากโครงการเดิม) คอนกรีต 40.2 ลบ.ม.

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4  ม. ยาว 100 ม. - - 280,000 ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบ้านนายวฑูิรย์ สร้อยเป้า - บ้านนายสมาน สวามิชัย ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 100 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  60 ลบ.ม.

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ม.2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบ้านนายธงชัย ขาวนวล - บ้านนายเอ๋ เฝ้าหนองดู่ ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  120 ลบ.ม.

41 โครงการวางท่อระบายน้้า  ม.2 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง ระยะทาง 500 ม.  -   - 500,000 มีท่อระบาย ชุมชนสะอาดน่าอยู่ หน่วยงานราชการอื่น

จากสามแยกหนองลุมพุก - บ้านโสกรวก ม.7 ในชุมชน (งบอุดหนุน) น้้าในชุมชน ลดปัญหาน้้าขัง

42 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 243,000  -  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองผักหวาน ถึง ถนนสายหนองโสน - สระส่ีเหล่ียม พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดินถม 4,500 ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

43 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  200,000  -  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองโสน - สระส่ีเหล่ียม พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,000 ลบ.ม.

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ม.3 คุ้มหนองง้ิว เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. 500,000 50,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากบ้านนายเดือน กล้ามสันเทียะ - บ้านนายบุญมา เขยพุดซา ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 225 ลบ.ม.

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหนองน้้าขุน่ ม.3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. - 400,000 400,000 ถนน คสล. การเดินทางสะดวก กองช่าง

เร่ิมจากศาลาสามแยก - บ้านนายคล้ึม กล้ามสันเทียะ และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 300 ม. ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน

46 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม.  - 145,000  - ถนนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองน้้าขุน่ - หนองง้ิว พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 720 ลบ.ม.

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน ม.3 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  - 600,000  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร

คอนกรีต 120 ลบ.ม.

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังม.3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 280 ม.  - 50,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ เร่ิมจากบ้านนายชัย ชุ่มพะลัย พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 280 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 168 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม.  - 30,000 30,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณสวนป่าสุดท้าย บ้านหนองโสน ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 150 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 113 ลบ.ม.

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม.  - 30,000 30,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบ้านนายถนอม โฉสูงเนิน - สระคึกฤทธิ ์ ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 150 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 113 ลบ.ม.

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม.  - 30,000 30,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบ้านนายค้าเพียร สีทานวน  - คสล.วงแหวนรอบนอก ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 150 ม. สะดวกยิง่ขึน้

 คอนกรีต 113 ลบ.ม.

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 287 ม.  - 832,750  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายรอบหมูบ่้าน สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 287 ม. สะดวกในการสัญจร

53 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 7,000 ม.  - 400,000  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากบ้านหนองโสน - บ้านทามจาน ม.5 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 7,000 ม. สะดวกในการสัญจร

54 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.3 ประชาชนมีถนนทีดี่  กวา้ง 6  ม. ยาว 1,500 ม.  - 300,000  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

ถนนสายเลียบห้วยล้าอินทร์ สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 1,500 ม. สะดวกในการสัญจร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 4,700,000  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากแยกถนนลาดยาง ม.2 - คุ้มหนองน้้าขุน่ สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 1,500 ม. สะดวกในการสัญจร



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

56 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.3 สายหนองยายเสาร์ เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,000 ม. - - 162,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ช่วงนานายสมบูรณ์  ศรีสิงห์ ถึง ถนนสายหนองโสน ม.3 และล้าเลียงพืชผล หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เชื่อมสายสระส่ีเหล่ียม ต.บ้านกอก ทางการเกษตร ถม 300 ม.

57 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - - 162,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายศาลตาปู ่- สายสระส่ีเหล่ียม ต.บ้านกอก ล้าเลียงพืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

58 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง  กวา้ง 5  ม. ยาว 287 ม.  -  - 38,745 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบ้านนายค้ารณ กระตุดเงิน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 287 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 1,500 ม.

59 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,120 ม.   -  - 110,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองน้้าขุน่ - หนองกระทุม่ ม.2 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  (งบ อบต.) ยาว 1,120 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 672 ลบ.ม.

60 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 สายทางเข้าคุ้มหนองน้้าขุน่ เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6  ม. ยาว 1,200 ม. - - 195,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากทางแยกถนนลาดยางหนองลุมพุก - โกรกผักหวาน เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถึงคุ้มหนองน้้าขุน่ พืชผลทางการเกษตร ลูกรัง 720 ลบ.ม.

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3  ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 400 ม.  -  - 500,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายหนองยายใจ ถึง สายหนองโสน - สระส่ีเหล่ียม ต.บ้านกอก สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 400 ม. สะดวกในการสัญจร



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 2,500,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

รอบคุ้มหนองง้ิว สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 500 ม. สะดวกในการสัญจร

63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4  เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว  400 ม.  - 80,000  - ถนนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบ้านนายทัง่ มีเงิน หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 240 ลบ.ม.

64 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่การสัญจรระหวา่ง ระยะทาง 2,000 ม. - 150,000  - ถนนลาดยาง ถนนได้มาตรฐาน กองช่าง

จากถนนสาย 201 ศาลาใหม่ ม.4 - ม.11 หมูบ่้านมีความสะดวก กวา้ง 8 ม. (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. การสัญจรสะดวก

65 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,200 ม.  - 120,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายศาลาใหม่ - ดอนหนองไทร และล้าเลียงพืชผล หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ลูกรัง 600 ลบ.ม.

66 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายไร่นายแผ่น ถึง ถนนสีค้ิว - ชัยภูมิ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 1,500 ม.

67 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม.  - 120,000 - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากศาลาอเนกประสงค์หมูบ่้านหลังใหม่ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถีง ไร่นางปีระประพันธ ์สิงห์ครอง ลูกรัง  200 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

68 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  - 800,000  - มีถนนใช้ใน ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

69 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 560 ม.  -  - 50,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากทางแยกบ้านนายโข่ - ทางแยกบ้านนายทัง่ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 560 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 25 ลบ.ม.

70 โครงกายกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 342,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ - บริเวณนานายเพ็ญ งึมสันเทียะ ม.11 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 4,000 ลบ.ม.

71 โครงกายกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 342,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกถนน 201 - ก.ม. 7 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 9,000 ลบ.ม.

72 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 300,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายแยกทีส่าธารณะหนองประดู่ ถึง ไร่นายเชาว ์ อิม่ดี สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 500 ม. สะดวกในการสัญจร

73 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.4 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าพร้อม -  - 300,000 มีท่อระบาย ชุมชนสะอาด น่าอยู่ หน่วยงานราชการอื่น

ในชุมชน บ่อพักยาว 300 ม. (งบอุดหนุน) น้้าในชุมชน ลดปัญหาน้้าขังในชุมชน



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 400 ม.  -  - 1,300,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากท้ายหมูบ่้าน - ฝายน้้าล้น สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. (งบอุดหนุน) ยาว 400 ม. สะดวกในการสัญจร

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 550 ม. -  - 2,800,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากสามแยกคุ้มหนองไทร - บ้านนายนันทะ ปุผาลา และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. (งบอุดหนุน) ยาว 550 ม. สะดวกในการสัญจร

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติค ม.4 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 3,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากส่ีแยกบ้านโกรกผักหวาน - สามแยกบ้านนายประทวน ดีขุนทด สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 500 ม. สะดวกในการสัญจร

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 8 ม. ยาว 7,000 ม. 10,000,000  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายจากหมูบ่้านทามจาน - บ้านหนองโสน ม.3 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 7,000 ม. สะดวกในการสัญจร

78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม.ยาว 1,300 ม. - 240,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายไร่นางทองคูณ สุวรรณราช - ไร่นายประดิษฐ์ พึง่อยู่ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 780 ลบ.ม.

79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  - 100,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกศาลาหนองขาม - บ้านทามจาน และล้าเลียงพืชผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ลูกรัง 500 ลบ.ม.

80 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 108,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายสามแยกบ้านทามจาน - บ้านหนองพง ม.6 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 600 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

81 โครงการวางท่อลอดห้วยล้าอินทร์ ม.5 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อลอดห้วยล้าอินทร์  - 30,000 - ท่อลอดห้วย ลดปัญหาน้้าขังในพืน้ที่ กองช่าง

บริเวณนานางแสง บรรเทากุล พืน้ทีท่้าการเกษตร ขนาด ø 1.00 ม. ยาว 7 ม. (งบ อบต.) จ้านวน 2 แถว การเกษตร

จ้านวน 2 แถว

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ม.5 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม.  - 450,000 550,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบ้านนายวชิัย ภิรมย์ไทย - บ้านนางภู ่กล้ารอด ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  225 ลบ.ม.

83 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.5 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  - 1,200,000 - ถนนดิน ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 5,000 ม. สะดวกในการสัญจร

84 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.5 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -  - 243,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานายสนัน่ - ไร่นายประดิษฐ์ พึง่อยู ่ ล้าเลียงพืชผล หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ลูกรัง 720 ลบ.ม.

85 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.5 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโนนผักชี - ห้วยล้าอินทร์ ม.11 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 4,500 ม.

86 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.5 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 184,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณหน้าบ้านนางกลม - บ้านนายวเิศษ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 2,500 ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

87 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.5 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -  - 162,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณไร่นายพวน อินบ้ารุง - ห้วยล้าอินทร์ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 3,000 ลบ.ม.

88 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.5 ประชาชนมีถนนทีดี่ ระยะทาง 1,600 ม. - - 200,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายบ้านทามจาน ถึง ถนนชัยภูมิ - สีค้ิว สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 1,600 ม. สะดวกในการสัญจร

89 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 ประชาชนมีถนนทีดี่ ระยะทาง 13,000 ม. - - 25,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากหน้าวดับ้านทามจาน - บ้านสระส่ีเหล่ียม ต.บ้านกอก สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 13,000 ม. สะดวกในการสัญจร

90 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.5 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. - - 500,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายไร่นายอนุวฒัน์ - ไร่นายวชิัย ภิรมย์ไทย สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 500 ม. สะดวกในการสัญจร

91 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 8 ม. ยาว 7,000 ม. 10,000,000  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายบ้านหนองพง - บ้านสระส่ีเหล่ียม ต.บ้านกอก สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 7,000 ม. สะดวกในการสัญจร

92 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. - 350,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพง - สระส่ีเหล่ียม พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 900 ลบ.ม.

93 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. - 80,000 - ถนนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากไร่นายสรุศักด์ิ จรอาษา  - ไร่นางวลัิย อยูภ่ักดี  พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 720 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

94 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.6 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6  ม. ยาว 800 ม. - 130,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกนางหวาน - หนองคอกควาย และล้าเลียงพืชผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ลูกรัง 480 ลบ.ม.

95 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม.  - 150,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองคอกควาย - ทุง่โปร่ง พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 700 ลบ.ม.

96 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักถนนภายในหมูบ่้าน ม.6 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระยะทาง 200 ม.  - 400,000  - ท่อระบายน้้า ยาว ชุมชนสะอาด น่าอยู่ หน่วยงานราชการอื่น

 ในชุมชน จ้านวน 2 จุด (งบอดหนุน) 200 ม. จ้านวน 2 จุด ลดปัญหาน้้าขังในชุมชน

97 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400 ม. - - 280,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกนางหวาน - ทุง่โปร่ง พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 1,400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 4,200 ม.

98 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองแดง - โสกตาป้อ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 900 ลบ.ม.

99 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6  ม. ยาว 800 ม.  -  - 148,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองหญา้รังกา - หนองคอกควาย พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 480 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 900 ม. - - 97,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองแดง - ศาลตาปูบ่้าน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 900 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 540 ลบ.ม.

101 โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม.  -  - 86,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองแดง - นาน้อย พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 480 ลบ.ม.

102 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,600 ม. - - 300,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกนางหวาน - ทุง่โปร่ง พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 4,800 ลบ.ม.

103 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. - - 340,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกตาป้อ - โนนตาไห พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 5,400 ลบ.ม.

104 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 40,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากแยกไร่นางบุญตา จรอาษา - ป่าช้า พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 250 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  125 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

105 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากแยกไร่นายแสวง จรอาษา - ไร่นายแหล่ เคนชมพู พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  250 ลบ.ม.

106 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นางจันทร์หอม - ไร่ครูแสน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.

107 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 40,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายแสวง - ไร่ครูนิคม พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  125 ลบ.ม.

108 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม.  -  - 150,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายส่ีแยกหมูท่ี ่5 - หนองแดง พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  700  ลบ.ม.

109 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม.  -  - 50,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายละม่อม - ไร่นายจุม้ แก้วโสด พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  150  ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

110 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม.  -  - 90,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายสระใหม่ - ไร่สองพีน่้อง พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  400  ลบ.ม.

111 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 400 ม.  -  - 55,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายสมดี - ไร่นายอภิเดช พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  200  ลบ.ม.

112 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 60,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายแหล่ - ไร่นายด้า พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  250  ลบ.ม.

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ม.6 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม.  -  - 200,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังบ้านนางจันทร์หอม ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 50 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 30 ลบ.ม.

114 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 300,000 ถนนดิน ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายหนองหญา้รังกา - บ้านหนองโสน ม.3 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 3,000 ม. สะดวกในการสัญจร

115 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 500,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายไร่นายบรรจง ชาติชนะ - ไร่นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักด์ิ พืชผลทางการเกษตร (งบอดหนุน) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

116 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6  ม. ยาว 1,200 ม. 150,000 - - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกรวก - โนนนาดี พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 3,600 ลบ.ม.

117 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 สายหนองพานอ่้า เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  - 280,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากห้วยล้าอินทร์ - อ่างเก็บน้้าหนองตะครอง ม.9 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,500 ลบ.ม.

118 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.7 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,700 ม.  - 276,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโนนนาดี - หนองห่าง ล้าเลียงพืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,700 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,020 ลบ.ม.

119 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.7 เพือ่สะดวกต่อการสัญจรและ กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. - 100,000 - ถนนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพานอ่้า - โสกโก ล้าเลียงพืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณดิน (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถม 1,500 ม.

120 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.7 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าพร้อม - 100,000  - ท่อระบายน้้าพร้อม ชุมชนสะอาด น่าอยู่ กองช่าง

ในชุมชน บ่อพักยาว 500 ม. (งบ อบต.)  บ่อพัก ยาว 500 ม. ลดปัญหาน้้าขังในชุมชน

121 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 200,000  - มีถนนใช้ใน ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายโนนนาดี - หนองห่าง สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมูบ่้าน ม.7 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  - 750,000  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร

123 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.7 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองสาคร และล้าเลียงพืชผล หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ลูกรัง 900 ลบ.ม.

124 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม.ยาว 1,700 ม. - - 240,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายดอนอีดาว - หนองกระโดน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว  1,700 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

125 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 50,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณประปา - บ้านนายด่อน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 720 ลบ.ม.

126 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 380,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ จากนานายพู ค้าโพธิแ์สง - ยอดโสกรวก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

127 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพานอ่้า พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 750 ลบ.ม.
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

128 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  -  - 300,000 มีถนนใช้ใน ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายโสกรวก - โคกสามัคคี สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) การเกษตร สะดวกในการสัญจร

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 4 ม. ยาว 350 ม.  -  - 780,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

คุ้มโนนนาดี - บ้านหนองซึก ม.8 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 350 ม. สะดวกในการสัญจร

130 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 150,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ จากสระอีสานเขียน - โสกโก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 600 ลบ.ม.

131 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมดาดคอนกรีต ม.7 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อพร้อมดาดคอนกรีต  -  - 20,000 วางท่อระบายน้้า ลดปัญหาน้้าขังในพืน้ที่ กองช่าง

สายดอนอีดาว ในพืน้ทีท่้าการเกษตร ขนาด ø 1.00 ม.ยาว 1 ม. (งบ อบต.) พร้อมดาดคอนกรีต การเกษตร

จ้านวน 1 แถว จ้านวน 1 แถว

132 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 2,000,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายเลียบห้วยล้าอินทร์ จากวดัโสกรวก - ยอดโสกรวก พืชผลทางการเกษตร (งบอุดหนุน) ยาว 7,000 ม. สะดวกในการสัญจร

133 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.8  เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าพร้อม 200,000 200,000 200,000 ท่อระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

จ้านวน 3 จุด  ในชุมชน บ่อพักยาวจุดละ 500 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ้านวน 3 จุด ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

จุดที ่1 จากบ้านนายสมโภชน์ ความดี - บ้านนายประยูร  หัดจุมพล  ภายในหมูบ่้าน จุดละ 500 ม. ในชุมชน

จุดที ่2 จากบ้านสัมฤทธิ ์บินสันเทียะ - บ้านนางละม้าย สุขขุนทด  

จุดที ่3 จากหน้าวดัหนองซึก - บ้านนางสาวละเอียด อมฤทธิ์



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

134 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 8 ม.ยาว 7,000 ม. 3,000,000 - - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

สายหนองซึก - เต็งเต้ีย และล้าเลียงพืชผลทาง วางท่อรอดน้้าขนาด (งบอุดหนุน) ยาว 7,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร Ø.80 ม.จ้านวน 6 จุด

135 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 1,200,000  -  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายหนองเกตุ - เต็งเต้ีย ต้าบลทับร้ัง จ.นครราชสีมา สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 4,000 ม. สะดวกในการสัญจร

136 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000  -  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

สายโสกคร้อ - หนองสองห้อง พืชผลทางการเกษตร (งบอุดหนุน) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน ม.8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 120 ม.  - 400,000  - ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบ้านนางเต็ม อมฤทธิ ์- บ้านนายสมบูรณ์ งามขุนทด ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 120 ม. สะดวกยิง่ขึน้

(ต่อจากโครงการเดิม) คอนกรีต 72 ลบ.ม.

138 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.8 สายคุ้มขันติวไิล เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม.ยาว 1,500 ม.  - 243,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากล้าห้วยล้าอินทร์ ถึง ถนนสายคูเมือง - โสกคร้อ และล้าเลียงพืชผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ลูกรัง 900 ลบ.ม.

139 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. - 216,000  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองซึก - โสกคร้อ และล้าเลียงพืชผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกในการสัญจร

การเกษตร ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

140 โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน ม.8 คันคูสระหลวง เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง ซ่อมแซมท่อขนาด ø1.00 ม.  - 20,000 - ท่อลอดถนน ยาว 7 ม. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

คุ้มโสกคร้อพัฒนา บริเวณนานายคูณ ไม้กระโทก พืชผลทางการเกษตร ยาว 7 ม. จ้านวน 2 แถว (งบ อบต.) จ้านวน 2 แถว สะดวกยิง่ขึน้

141 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  - 324,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองซึก - โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,800 ลบ.ม.

142 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  - 500,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

สายแยกหนองห่าง - ตะหลุกม่วง และล้าเลียงพืชผลทาง หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบอุดหนุน) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ดิน 5,000 ลบ.ม.

143 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน ม.8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4  ม. ยาว 250 ม. - 700,000  - ถนน คสล. เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

จากบ้านนางเต็ม อมฤทธิ ์- บ้านนางสร้อย งามขุนทด ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. (งบอุดหนุน) ยาว 250 ม. สะดวกยิง่ขึน้

144 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  - 10,000,000  - ถนนลาดยาง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

สายหนองซึก - โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร (งบอุดหนุน) ยาว 6,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

145 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 243,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองเกตุ - ตะหลุกม่วง พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 4,500 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

146 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,700 ม.  -  - 100,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

คุ้มขันติวไิล - เต็งเต้ีย พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,700 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,020 ลบ.ม.

147 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 170,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังศาลตาปูบ่้าน (โกรกหอย) ถึง ถนนหนองซึก - โคกสามมัคคี พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 3,000 ลบ.ม.

148 โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรัง ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม.  - - 50,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากบ้านนายส้าริด หอกขุนทด - ร้ัววดับ้านหนองซึก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  120 ลบ.ม.

149 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายตะวนัออกบ้าน เร่ิมจากบ้านนายเพียร เหงขุนทด  พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถึง ถนนสายคูเมือง - โสกคร้อ ดิน 3,750 ลบ.ม.

150 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 400,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

แยกสายหนองซึกโคกสามัคคี เร่ิมจากไร่นายเฉลิม  พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถึง ไร่นายบุญน้อม  บีกขุนทด ดิน 7,500 ลบ.ม.
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              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

151 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8  เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 100,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบห้วยอินทร์ไปคุ้มขันติวไิล พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 750 ลบ.ม.

152 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.8 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าตามถนน  -  - 760,000 มีท่อระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ หน่วยงานราชการอื่น

ในชุมชน ภายในหมูบ่้าน ยาว700ม. (งบอุดหนุน) ในชุมชน ลดปัญหาน้้าขัง

153 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม.  -  - 650,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายสมยอม สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 250 ม. สะดวกในการสัญจร

154 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000  -  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

สายหลังวดัโคกสามัคคี ถึง สายหนองซึก - โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร (งบอุดหนุน) ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

155 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6  ม.ยาว 1,200 ม. - 100,000 - ถนนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกจากถนนสายหลักสอง พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถึงแยกถนนลาดยางหนองบัวโคก - หนองลุมพุก ลูกรัง 720 ลบ.ม.

156 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 เพือ่สะดวกต่อการสัญจรและ กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. - 324,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายทางเข้าอ่างเก็บน้้าหนองตะครอง - บ้านโสกรวก ม.7 ล้าเลียงพืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.)  ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,800 ลบ.ม.
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157 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต้าบลหนองบัวโคก เพือ่สะดวกต่อการสัญจร ซ่อมแซมจุดทีช่้ารุด  - 100,000  - ซ่อมแซมถนน เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จาก ม.9 - ม.2 ระหวา่งหมูบ่้าน (งบ อบต.)  จุดทีช่้ารุด สะดวกยิง่ขึน้

158 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 3 ม. ยาว 500 ม.  - 30,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายตรงข้ามโรงเรียนโคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

159 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1000 ม.  -  - 160,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายแยกอ่างเก็บน้้าหนองตะครอง - ทีน่ายสวา่ง แบมขุนทด และล้าเลียงพืชผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1000 ม. สะดวกในการสัญจร

การเกษตร ลูกรัง 600 ลบ.ม.

160 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 243,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายตรงข้ามบ้านหนองกระโดน ถึง ถนนโสกรวก - โคกสามัคคี พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 3,750 ลบ.ม.

161 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมไหล่ทาง เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้งข้างละ 1 เมตร  -  - 300,000 มีถนน เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

จากถนนชัยภูมิ - สีค้ิว ถึงสนามกีฬา ม.9 พืชผลทางการเกษตร 2 ข้างถนน ยาว 300 ม. (งบอุดหนุน) ได้มาตรฐาน สะดวกยิง่ขึน้

162 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 700 ม. 2,000,000  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากหน้าบ้านนายสนัน่  โฉสูงเนิน - บ้านห้วยดอนยาว ม.11 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 700 ม. สะดวกในการสัญจร

(ต่อจากโครงการเดิม)
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163 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. 3,000,000  -  - มีถนนได้ ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณบ้านนางน้อย  โฉสูงเนิน - โรงสี SML ม.10 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

164 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. - 300,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบ้านนายสืบ - วดัใหม่หนองโสน ม.11 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 900 ลบ.ม.

165 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากศาลาอเนกประสงค์ ม.10 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 162,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายนานายสฤษด์ิ แขขุนทด  พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.)  ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถึง ไร่นางอึง่ เณรทอง - ไร่นายสวาท เณรทอง ลูกรัง 600 ลบ.ม.

166 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว1,800 ม.   - 243,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนสายรอบหมูบ่้าน ม.10 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 4,500 ลบ.ม.

167 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.10 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง รางระบายน้้าตามแนวถนน  - 200,000  - รางระบายน้้า เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ภายในคุ้มหนองนา ในชุมชน กวา้ง 0.30 ม.ยาว 80 ม. (งบ อบต.) ยาว 80 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลึก 0.30 ม.

168 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4  ม. ยาว 1,800 ม.  -  - 194,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากคูห้วยล้าอินทร์ ม.10 - ม.3 พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 720 ลบ.ม.
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ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

169 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.10 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,200 ม.  -  - 162,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนจากทางแยกบ้านนายสนัน่ โฉสูงเนิน - ไร่นางก้าไร แสงฤทธิ ์ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 3,000 ลบ.ม.

170 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 50,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยหน้าบ้านนายจีระศักด์ิ - ไร่นายคนัง จากนอก พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ม.10 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากศาลากลางบ้าน - บ้านนายถนอม ภูมิโคกรักษ์ ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 120 ลบ.ม.

172 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.10 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 823 ม.  -  - 130,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายจากทางแยกบ้านนายสนัน่ โฉสูงเนิน - ไร่นายสาม  และล้าเลียงพืชผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 823 ม. สะดวกในการสัญจร

การเกษตร ลูกรัง 494 ลบ.ม.

173 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.10  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  - 70,000 ถนนดิน เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากไร่นายค้าแปรง - ไร่นายบุญธรรม พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 300 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. 200,000 500,000 - ถนน คสล. การเดินทางสะดวก กองช่าง

สายจากทางแยกโรงเรียนบ้านหนองโสน - บ้านนายณรงค์ ภูป่ระกิจ และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ยาว 200 ม. ลดปัญหาฝุ่นในชุมชน

คอนกรีต 150 ลบ.ม.

175 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6  ม. ยาว 1,600 ม. 150,000 - - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองประดู่  - นานายแอ๋ว รักชัย พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 960 ลบ.ม.

176 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6  ม. ยาว 1,500 ม.  - 243,000 - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากโรงงานเย็บผ้า - นานายถวลิ บุญเกิด พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดินถม 4,500 ลบ.ม.

177 โครงการปรับรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติคคอนกรีต ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  - 1,500,000 - ปรับปรุงผิวจราจร เพือ่การสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

สายบ้านห้วยดอนยาว ถึง โรงเรียนบ้านหนองโสน - โกรกผักหวาน และลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.05 ม. (งบอุดหนุน) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

178 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 180,000  - ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโรงงานเย็บผ้าเอ็มแคพ - โรงเรียนบ้านหนองโสน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

179 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักภายในหมูบ่้าน ม.11 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าพร้อม - 500,000  - ท่อระบายพร้อม ชุมชนสะอาด น่าอยู่ หน่วยงานราชการอื่น

ในชุมชน บ่อพักยาว 500 ม. (งบอุดหนุน)  บ่อพัก ยาว 500 ม. ลดปัญหาน้้าขังในชุมชน



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

180 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6  ม. ยาว 200 ม. 220,000  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากแยกตะวนัออกโรงเรียนบ้านหนองโสน - บ้านนายณรงค์ สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 3 ม. ยาว 300 ม.  - 585,000  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากซอยบ้านนายสนอง โฉสูงเนิน - วดัใหม่หนองโสน สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 300 ม. สะดวกในการสัญจร

182 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าถนนภายในหมูบ่้าน ม.11 เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.30 ม. ยาว 300 ม.  -  - 100,000 รางระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

(ต่อจากโครงการเดิม) ในชุมชน ลึก 0.30 ม. (งบ อบต.) ในชุมชน ลดปัญหาน้้าขังในชุมชน

183 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจรและ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 130,000 ถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบห้วยโกรกลึก - ก.ม. 2 ล้าเลียงพืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 4,500 ลบ.ม.

184 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 15,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองตาลเซ่ียน - นานายเพ็ญ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  (งบ อบต.) ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 600 ลบ.ม.

185 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 180,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สาย กม.2 - สามแยกหนองประดู่ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

186 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองตาลเซ่ียน - บ้านนายบุญมา ครองการ ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  150 ลบ.ม.

187 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม.  -  - 280,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบ้านศิริชัย ตุ้มสูงเนิน - บ้านนายพล โสนนอก ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 150 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  90 ลบ.ม.

188 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 280,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายรอบร้ัวโรงเรียนบ้านหนองโสน พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 3,000 ลบ.ม.

189 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,800 ม.  -  - 300,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังโรงงานเย็บผ้า - ไร่นายส้ารอง พันขุนทด พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 3,600 ลบ.ม.

190 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 342,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนสายจากไร่นายสมพร มีเพียร ถึงถนนส้ีคิว - ชัยภูมิ พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 4,000 ลบ.ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 3 ม. ยาว 150 ม.  -  - 200,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบ้านนางแหม่ม สงค์สุวรรณ ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 150 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  67.5 ลบ.ม.

192 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.11 ประชาชนมีถนนทีดี่ ระยะทาง 600 ม. 200,000 ซ่อมแซมถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบ้านนายเจือ เจริญดี - ม.10 สะดวกในการสัญจร กวา้ง 6 ม. (งบ อบต.) ยาว 600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

193 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 342,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากถนนสายทามจาน - หนองโสน  พืชผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

บริเวณแยกนานายพวน ถึงไร่นายสุขสันต์  ช้านาญกุล ดิน 4,000 ลบ.ม.

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม.  -  - 300,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากนางสากล ติสันเทียะ ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบอดหนุน) ยาว 150 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถึงถนนลาดยางสายห้วยดอนยาว - หนองตะไก้ คอนกรีต  90 ลบ.ม.

195 โครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยยกระดับ ม.11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  - 700,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากสามแยกบ้านนายต๋อย ดีขุนทด - บ้านนายทองสุข พิชัยกุล ลดปัญหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 120 ลบ.ม.

196 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 5  ม. ยาว 200 ม.  -  - 780,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากซอยสวนนายสงบ มาอยู ่- บ้านนายหร่ี พันขุนทด สะดวกในการสัญจร หนา 0. 15 ม. (งบอุดหนุน) ยาว 200 ม. สะดวกในการสัญจร



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

197 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 7 ม. ยาว 820 ม.  -  - 3,731,000 ถนน คสล. ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

จากแยกป้ายทางเข้าวดั - ประตูวดัใหม่หนองโสน  สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 820 ม. สะดวกในการสัญจร

198 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม.11 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 350,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

สายแยกนานายสมหวงั - นานายอัน้  รักชัย สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 3,000 ม. สะดวกในการสัญจร

199 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหวา่งถนนสีค้ิว - ชัยภูมิ ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 2,100 ม.  -  - 4,000,000  ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ หน่วยงานราชการอื่น

กับถนนสายหนองลุมพุก - โกรกผักหวาน ถึงหลัก กม.2 สะดวกในการสัญจร (งบอุดหนุน) ยาว 2,100 ม. สะดวกในการสัญจร

200 โครงการก่อสร้างป้ายจราจรแนะน้าหมูบ่้าน เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธท์ี่ ก่อสร้างป้ายจราจรแนะน้า 50,000 50,000 50,000 จ้านวนป้ายจราจร มีป้ายจราจรแนะน้าหมู่ กองช่าง

และป้ายประชาสัมพันธ์ ต้ังหน่วยงานราชการ/หมูบ่้าน ตามที ่อบต.ก้าหนด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านและป้ายประสัมพันธ์

201 โครงการติดต้ังกระจกจราจร ในบริเวณจุดเส่ียง เพือ่ลดอุบัติเหตุจราจร ติดต้ังกระจกจราจร 25,000 ติดต้ังกระจกจราจร ลดอุบัติเหตุจราจร กองช่าง

ในพืน้ที ่อบต.หนองบัวโคก ในหมูบ่้าน ในบริเวณจุดเส่ียง (งบ อบต.) ภายในเขต อบต. ในพืน้ที่

202 โครงการก่อสร้างป้ายจราจร ป้ายเตือน และป้ายหมูบ่้าน เพือ่ประชาสัมพันธเ์ส้นทาง ก่อสร้างป้ายจราจรและ 50,000 50,000 - ก่อสร้างป้ายจราจร สามารถลดอุบัติเหตุ กองช่าง

และลดอุบัติจราจร ป้ายหมูบ่้านและป้ายอืน่ๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ภายในเขต อบต. จราจรและป้ายบอกทาง

203 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน อบต. เพือ่ใช้เป็นเส้นทางให้กับ กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม.  - 100,000 - ถนนคอนกรีต เพือ่การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ผู้มาติดต่อราชการ หนา 0.15 ม. ปริมาณ (งบ อบต.) ยาว 600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  540 ลบ.ม.

204 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจุดเส่ียง เพือ่ลดอุบัติเหตุจราจร ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ - 25,000 - สัญญาณไฟกระพริบ ลดอุบัติเหตุจราจร กองช่าง

ในพืน้ที ่อบต.หนองบัวโคก ในหมูบ่้าน บริเวณจุดเส่ียง (งบ อบต.) ในเขตพืน้ที ่อบต. ในพืน้ที่



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่1  การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

205 โครงการออกส้ารวจถนนภายในหมูบ่้าน เพือ่ส้ารวจสภาพถนน เพือ่ส้ารวจสภาพถนน - - - มีถนนทีส่ามารถ เพือ่สภาพถนนพร้อมใช้ กองช่าง

ในพืน้ที ่อบต. ในเขต อบต.ทุกสาย ใช้งานได้ งานในพืน้ที ่อบต.

206 โครงการจัดท้าทางหลวงท้องถิน่ ในเขต อบต. เพือ่ก้าหนดเส้นทางในการ ส้ารวจเส้นทางในเขต - - - มีข้อมูลในการจัดท้า เพือ่มีข้อมูลถนนพร้อม กองช่าง

ประสานข้อมูลกับหน่วยงาน อบต. ทางหลวงท้องถิน่ ในการประสานงาน

ต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ม.4 ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1,896,000 - - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

อย่างเพียงพอ ขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้้า (งบอุดหนุน) พร้องวางท่อ เพียงพอ

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง  ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างประปาแบบหอถังสูงพร้อม 500,000 - - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

ขนาด 10 ลบ.ม. ม.10 อย่างเพียงพอ อุปกรณ์ (งบ อบต.) พร้องวางท่อ เพียงพอ

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง ม.11 ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1,896,000 - - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองโสน อย่างเพียงพอ ขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้้า (งบอุดหนุน) พร้องวางท่อ เพียงพอ

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดกลาง ม.5 ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาแบบดิน 2,300,000  -  - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง

อย่างเพียงพอ ตามแบบกรมทรัพยากรน้้า (งบอุดหนุน) พร้องวางท่อ ทีม่ีคุณภาพใช้

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ เพือ่ให้มีไฟฟ้าแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-11 150,000 150,000 150,000 ขยายไฟฟ้าส่องสวา่ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน ม.1 - ม.11 ในถนนสาธารณะทุกจุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ม.1-11 ปลอดภัยในการสัญจร

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 ขยายไฟฟ้าแรงต้่า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เข้าหมูบ่้านทีย่ังไม่มีไฟฟ้าใช้ ม.1 - ม.11 เพียงพอและทัว่ถึง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ม.1-11 ครบทุกครัวเรือน

7 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้มีไฟฟ้าแสงสวา่ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทีช่้ารุด 70,000 70,000 70,000 ซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน ม.1 - ม.11 ในถนนสาธารณะทุกจุด จ้านวน 11 หมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สาธารณะ ม.1 -11 การซ่อมแซม

8 สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการไฟฟ้า เพือ่ให้ประชาชนทีอ่ยู่ ตรวจสอบสภาพการใช้งาน 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ ส้ารวจความต้องการใช้งาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พลังงานแสงอาทิตย์ ครบทุกครัวเรือน

แนวทางที ่2  การพฒันาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
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แนวทางที ่2  การพฒันาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

9 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง ม.8 ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างประปาแบบหอถังสูงพร้อม 400,000 400,000 - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

ภายในหมูบ่้านและคุ้มขันติวไิล อย่างเพียงพอ อุปกรณ์และวางท่อ จ้านวน 2 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) พร้องวางท่อ เพียงพอ

10 โครงการขุดเจาะ ก่อสร้างบ่อบาดาล เป่าล้าง ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบบาดาลให้เพียงพอ 100,000 100,000 100,000 - ขุดเจาะบอ่บาดาล ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

และซ่อมแซมบ่อบาดาล เพือ่การอุปโภค อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) - ก่อสร้างบอ่บาดาล เพียงพอ อบจ.ชัยภูมิ

ม.1 - ม.11 - เปา่ล้าง และซ่อมแซม

  บอ่บาดาล ม.1-ม.11

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้้า ซ่อมแซมระบบประปาทีช่้ารุด 50,000 100,000 200,000 ซ่อมแซมระบบ ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง

หมูบ่้าน ม.1 - ม.11 ประปาทีส่ะอาดไวใ้ช้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประปา ม.1-11 ประปาทีม่ีคุณภาพ

อย่างเพียงพอ

12 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เพือ่ขยายเขตประปา ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้เข้า 30,000 20,000 20,000 ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง

อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์, อ้าเภอจัตุรัส ให้ทัว่ถึงทุกครัวเรือน ถึงทุกครัวเรือน ใน ม.1 - ม.11 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ม.1-ม.11 ใช้อย่างเพียงพอ

13 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าประปาหมูบ่้าน เพือ่ตรวจหาสารปนเปือ้น เพือ่ประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน 5,000 5,000 5,000 ตรวจหาสาร ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง

ในน้้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปนเปือ้น ทีส่ะอาดและมีคุณภาพ

14 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้้าประปาบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมีน้้า ก่อสร้างระบบกรองน้้าผลิตน้้า  - 200,000 - ก่อสร้างระบบ ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง

คุ้มหนองตะไก้และคุ้มหนองนา ม.10 ประปาทีม่ีคุณภาพ ประปาทีไ่ด้มาตรฐาน (งบ อบต.) ประปา ม.10 ประปาทีม่ีคุณภาพ
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แนวทางที ่2  การพฒันาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

15 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา เพือ่ให้ราษฎรมีน้้า ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา 1 จุด  - 200,000  - ติดต้ังเคร่ืองกรอง ประชาชนได้มีน้้าประปา กองช่าง

ประจ้าหมูบ่้าน ม.6 ประปาทีม่ีคุณภาพ (งบ อบต.) ทีไ่ด้มาตรฐาน

16 โครงการก่อสร้างประปาพร้อมวางท่อ ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาพร้อม  - 500,000  - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

รอบหมูบ่้าน ม.2 อย่างเพียงพอ วางท่อรอบหมูบ่้าน (งบ อบต.) พร้องวางท่อ เพียงพอ

17 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา เพือ่ให้ราษฎรมีน้้า ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา 1 จุด  - 100,000  - ติดต้ังเคร่ืองกรอง ประชาชนได้มีน้้าประปา กองช่าง

ประจ้าหมูบ่้าน ม.11 ประปาทีม่ีคุณภาพ (งบ อบต.) ทีไ่ด้มาตรฐาน

18 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง  ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างประปาแบบหอถังสูงพร้อม - - 500,000 ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

ขนาด 10 ลบ.ม. ม.7 อย่างเพียงพอ อุปกรณ์ (งบ อบต.) พร้องวางท่อ เพียงพอ

19 โครงการส้ารวจไฟฟ้าสาธารณะ, ไฟฟ้าแรงต้่า เพือ่ส้ารวจไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ส้ารวจไฟฟ้าสาธารณะ  - -  - ส้ารวจไฟฟ้าภายใน อบต.มีข้อมูล กองช่าง

และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขต อบต. ไฟฟ้าแรงต้่าและไฟฟ้าพลัง ไฟฟ้าแรงต้่าและไฟฟ้าพลัง พืน้ที่ เพือ่ด้านินการ

งานแสงอาทิตยื งานแสงอาทิตย์
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1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าเพือ่ท้าประปาหมูบ่้าน  เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม .ยาว 4,000 ม. 5,000,000  -  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณนานายจัตุพล ชาติชนะ พร้อมก่อสร้างฝายน้้าล้น  ม.5 ในการเกษตรและอุปโภค ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าหนองบัวโคก ม.1 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม. 10,000,000  -  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ใช้ในการเกษตร สูง 2 ม. (งบอุดหนุน) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

3 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ ใต้ฝายน้้าล้น ม.4 - ท่อห้า เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 50 ม. 2,000,000  -  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ลึก 2.5 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

4 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น  แบบ มข 2527 ม.5 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม.  700,000  -  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณรอยต่อระหวา่งต.หนองบัวโคก - ต.กุดน้้าใส ใช้ในการเกษตร สันฝายลึก 4 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

5 โครงการขุดลอกคลองทุง่โปร่ง ม.5 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว2,000 ม. 2,000,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ระหวา่งหนองหลุมปูน - ห้วยล้าอินทร์ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

6 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ ม.7 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 7,000 ม. 8,000,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

7 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000  -  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

จาก ม.3 - ม.10 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

8 โครงการขุดลอกห้วยล้าผา ม.3 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 2,000 ม. 1,900,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

9 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.5 เพือ่ป้องกันน้้ากัดเซาะ ก่อสร้างท่อเหล่ียม 1,000,000  - มีแหล่งเก็บกัก สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณนานายหนุย ถนนเพือ่การเกษตร จ้านวน 4 ช่อง   (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ในล้าลียงผลผลิต

ขนาด 2.00 X 2.00 ม.

10 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยล้าอินทร์ ม.3 จ้านวน 2 จุด เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม. 600,000  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

จุดที ่1  บริเวณนานางก้าไร แสงฤทธิ์ ใช้ในการเกษตร สูง 2 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

จุดที ่2  บริเวณนานายประเสริฐ  ศรีสิงห์

11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.7 เพือ่จัดระบบส่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  - 250,000  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ถนนสายโสกรวก - โคกสามัคคี บริเวณนานายพู  ค้าโพธิแ์สง เพือ่การเกษตร สูง 3 ม.  (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

12 โครงการซ่อมแซมฝายดินห้วยล้าอินทร์ ม.2 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  - 200,000  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายสัญจร  ไกรจัตุรัส ใช้ในการเกษตร สูง 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

13 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.3 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 250,000  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานายสมภูมิ โฉสูงเนิน ใช้ในการเกษตร สูง 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

14 โครงการท่อดาดคอนกรีต ม.3 จ้านวน 3 จุด เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม. - 360,000 180,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

จุดที ่1 บริเวณนานางก้าไร แสงฤทธิ์ ใช้ในการเกษตร สูง 3 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

จุดที ่2 บริเวณนานายค้ารณ กระตุดเงิน

จุดที ่3 บริเวณนานายประเสริฐ  ศรีสิงห์ 



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

15 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ม.5 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 5 ม. ยาว 25 ม.  - 500,000  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายปัชฌา ชาติชนะ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

16 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ืยม ม.5 เพือ่ป้องกันน้้ากัดเซาะ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ืยม  - 150,000 - ป้องกันน้้ากัด สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานายอนุวฒัน์  ภิรมย์ไทย ถนนเพือ่การเกษตร 1 ช่อง ขนาด 1.5  x 1.5 ม. (งบ อบต.) เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต

17 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ ม.8 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม.ยาว 2,000 ม.  - 1,200,000  - สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

18 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ม.3 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 600,000 600,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานางค้าปุน่ โปรยขุนทด ใช้ในการเกษตร สูง 2 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

19 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.3 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า ก่อสร้างท่อเหล่ียม  - 400,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณนานายสมศักด์ิ สังข์สูงเนิน ใช้ในการเกษตร จ้านวน 1 ช่อง    (งบ อบต.) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

20 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.5  เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม.   - 700,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณนานายปัชฌา ชาติชนะ ใช้ในการเกษตร สันฝายลึก 4 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

21 โครงการก่อสร้างฝายน้้าลาด ม.5 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 40 ม.  - 1,400,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณนานายสมควร ชุ่มพะไล ใช้ในการเกษตร  สันฝายลึก 4 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

22 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์  ม.7 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม.  - 1,000,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณหลังวดั - ฝายน้้าล้นบริเวณนานายณรงค์ สุขขุนทด ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

23 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยล้าอินทร์ ม.10 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 300,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณนานายเสริม  กุง้กลางดอน ใช้ในการเกษตร สูง 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

24 โครงการขุดลอกห้วยโกรกลึก เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 18 ม. ยาว 4,000 ม.  - 6,000,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

จากใต้สะพาน ม.4 - ม.11 ใช้ในการเกษตร ลึก 2.5 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

25 โครงการขุดลอกหัวยล้าอินทร์ พร้อมขนย้ายดินถมหนองตาลเซ่ียน เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 250 ม.  - 400,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ม.11 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

26 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 2,500 ม.  - 2,000,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ม.4 - ม.11 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

27 โครงการขุดลอกสระโคกสูง ม.6 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 220 ม.ยาว 180 ม.  - 800,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

28 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.3 เพือ่ป้องกันน้้ากัดเซาะ ก่อสร้างท่อเหล่ียม  - 150,000  - ป้องกันน้้ากัด สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณถนนหนองง้ิว - หนองน้้าขุน่ ถนนเพือ่การเกษตร จ้านวน 1 ช่อง    (งบอุดหนุน) เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต

ขนาด 1.50 X 1.50 ม.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน
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แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

29 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้้า ม.4 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า ก่อสร้างท่อส่งน้้า  - 200,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

จากฝายน้้าล้น - นานายสุข  ภูป่ระกิจ ใช้ในการเกษตร ขนาดท่อ 0.80 ม.  (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

ยาว 300 ม.

30 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.5  เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม.   - 700,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณฝายใหญ่ ใช้ในการเกษตร สันฝายลึก 4 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

31 โครงการขุดลอกสระหลวง ม.8 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 250 ม. ยาว 140 ม.  - 600,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณคุ้มโสกคร้อ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

32 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.7  เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  - 700,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณข้างสระหลวง ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

33 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.11 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  - 700,000  - มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณนานายยงค์  โฉมสันเทียะ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

34 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข 2527 ม.5 เพือ่จัดระบบส่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

เพือ่การเกษตร สูง 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

35 โครงการดาดคอนกรีต ข้ามห้วยล้าอินทร์ ม.7 เพือ่จัดระบบส่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานางระเบียบ  แหล่งสะท้าน เพือ่การเกษตร สูง 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร
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แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

36 โครงการขุดลอกคลองทุง่โปร่ง ม.5 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 700 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ระหวา่งหนองหลุมปูน - ห้วยล้าอินทร์ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

37 โครงการขุดลอกคลองโสกปลาดุก ม.6 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 350 ม.  -  - 150,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ต่อจากโครงการเดิม ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

38 โครงการก่อสร้างท่อดาดคอนกรีต ม.5 เพือ่ป้องกันน้้ากัดเซาะ ก่อสร้างท่อดาด - - 150,000 ป้องกันน้้ากัด สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานางหล้า ถนนเพือ่การเกษตร จ้านวน1ช่อง (งบ อบต.) เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต

39 โครงการก่อสร้างท่อดาดคอนกรีต ม.7 เพือ่ป้องกันน้้ากัดเซาะ ก่อสร้างท่อดาด  - - 150,000 ป้องกันน้้ากัด สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณข้างวดัโสกรวก ถนนเพือ่การเกษตร จ้านวน1ช่อง   (งบ อบต.) เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต

จ้านวน 2 จุด

40 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.3 เพือ่จัดระบบส่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานายสมศักด์ิ สังข์สูงเนิน เพือ่การเกษตร สูง 3 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

41 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ ม.3 - ม.11 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 4,000 ม.  - 2,000,000 มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ใช้ในการเกษตร ลึก 5 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

42 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ พร้อมลงลูกรังและฝังท่อ เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 4,000,000 มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ถนนเลียบห้วยล้าอินทร์ ม.5 ใช้ในการเกษตร  ลึก 2.5 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร
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แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

43 โครงการขุดลอกคลองหนองหลุมปูน ม.5 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 900,000 มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ถึงสุดแดนต้าบลกุดน้้าใส ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

44 โครงการขุดลอกคลองโสกปลาดุก ม.6 เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 350 ม.  -  - 300,000 มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

ต่อจากโครงการเดิม ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

45 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 2,500 ม.  -  - 2,000,000 มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

จากห้วยใต้อ่างเก็บน้้าหนองตะครอง ม.9 - สระอีสานเขียว ม.2 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร

46 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.8 เพือ่ป้องกันน้้ากัดเซาะ ก่อสร้างท่อเหล่ียม   -  - 150,000 ป้องกันน้้ากัด สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณถนนลูกรังสายคุ้มขันติวไิล - เต็งเต้ีย ถนนเพือ่การเกษตร จ้านวน1 ช่อง   (งบอุดหนุน) เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต

ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

47 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.5 เพือ่ป้องกันน้้ากัดเซาะ ก่อสร้างท่อเหล่ียม  -  - 150,000 ป้องกันน้้ากัด สามารถสัญจร/ขนส่ง หน่วยงานราชการอื่น

ถนนเพือ่การเกษตร จ้านวน 1 ช่อง    (งบอุดหนุน) เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต

ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

48 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.7  เพือ่จัดหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  -  - 700,000 มีแหล่งเก็บกัก เกษตรกรมีแหล่งน้้า หน่วยงานราชการอื่น

บริเวณข้างวดัโสกรวก ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. (งบอุดหนุน) น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์พฒันาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่อยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

49 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.7 เพือ่จัดระบบส่งน้้า วางท่อลอดเหล่ียม  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานางพัน เหิงขุนทด เพือ่การเกษตร ขนาด 1 ม. X 1 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

พร้อมดาดคอนกรีต 

จ้านวน 2 แถว

50 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.7 เพือ่จัดระบบส่งน้้า วางท่อลอดเหล่ียม  -  - 250,000 สามารถเก็บกักน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานายหนูชิด  แสนช่าง เพือ่การเกษตร ขนาด 1 ม. X 1 ม. (งบ อบต.) ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร

พร้อมดาดคอนกรีต 

จ้านวน 2 แถว



แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ จัดอบรมอาชีพเสริมให้เด็ก 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือน กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร กองสวัสดิการสังคม

ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมให้แก่เด็ก เยาวชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป (งบ อบต./งบอดุหนุน) (งบ อบต./งบอดุหนุน) (งบ อบต./งบอดุหนุน) มีอาชีพเสริม มีความเข็มแข็ง เกิดการ สนง.พัฒนาชุมชน

และประชาชาทั่วไป จ านวน 80 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 พัฒนาอาชีพ อ าเภอจัตุรัส

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ/เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนมีการ สนับสนุนการแปรรูป กองสวัสดิการสังคม

ต าบลหนองบัวโคก กลุ่มอาชีพ มีความรู้ ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน (งบ อบต./งบอดุหนุน) (งบ อบต./งบอดุหนุน) (งบ อบต./งบอดุหนุน) แปรรูปสินค้าเกษตร สินค้าเกษตร สนง.พัฒนาชุมชน

เร่ืองการแปรรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อ าเภอจัตุรัส

3 โครงการเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการ กลุ่มเกษตรกร 11 หมู่บ้าน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 การด าเนินกิจกรรม เกษตรกรรวมกลุ่ม กองสวัสดิการสังคม

ทางการเกษตร รวมกลุ่มท ากิจกรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามโครงการ ครบ เกิดความเข้มแข็ง

ทุกหมู่บ้าน 100 %

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การด าเนินงาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการเศรษฐกิจชุมชน - - 30,000 แบบทดสอบ คณะกรรมการมีความรู้ กองสวัสดิการสังคม

โครงการเศรษฐกิจชุมชนต าบลหนองบัวโคก ด้านการด าเนินกิจกรรม 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) ความรู้ได้ ความเข้าใจมากขึ้น กองคลัง

เกินร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชน พัฒนาอาชพีและยกระดับรายได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุสั จังหวัดชยัภมูิ

ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยื่น

ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน



แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต อบรมให้ความรู้การท าเกษตร 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรหันมา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส านักงานปลัด

ภาคเกษตรกร, แบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดฯ

พัฒนาอาชีพเกษตรกร 11 หมู่บ้าน รวม 60 คน มากกว่าร้อยละ 60 สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

2 โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีการ จัดอบรม ดูงาน เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรหันมาท าการ เกษตรกรน าไปประยุกต์ ส านักงานปลัด

พัฒนาอาชีพเกษตรกร 11 หมู่บ้าน/จัดต้ังศูนย์สาธิต (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ใช้กับพื้นที่ของตนเอง ศูนย์ถ่ายทอดฯ

มากกว่าร้อยละ 50 สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คณะกรรมการศูนย์ฯ 10,000 10,000 10,000 มีการด าเนินกิจกรรม ศูนย์ฯมีการด าเนินงาน ส านักงานปลัด

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทางการเกษตร และเข้าใจ และผู้แทนเกษตรกร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางการเกษตร อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ศูนย์ถ่ายทอดฯ

ประจ าต าบลหนองบัวโคก บทบาทหน้าที่ของ 11 หมู่บ้าน รวม 40 คน ในระดับต าบล สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

คณะกรรมการศูนย์ฯ มากกว่า 1 กิจกรรม

4 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 50,000 50,000 50,000 ผลผลิตมันส าปะหลัง เกษตรกรได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

และพัฒนาอาชีพ จ านวน 200 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ถ่ายทอดฯ

การปลูกมันส าปะหลัง ร้อยละ 30 สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโยลีทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุสั จังหวัดชยัภมูิ

ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน



แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ครัวเรือนปลอดอบายมุข เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่น อบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 ครัวเรือนปลอด ครัวเรือนลดอบายมุข ส านักงานปลัด

ในครอบครัว 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบายมุข ร้อยละ 80 มากกว่าร้อยละ 60

2 สนับสนุนกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียง สนับสนุนกลุ่มอาชีพเล้ียง 20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง เพิ่ม ส านักงานปลัด

ปลาเพื่อให้มีอาหาร ปลาในแหล่งน้ าภายในต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ที่ได้รับการบริโภค ปริมาณผลผลิตที่เป็น ประมงอ าเภอ

โปรตีนในชุมชน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ร้อยละ 80 แหล่งอาหารของชุมชน ประมงจังหวัด

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืช 50,000 50,000 50,000 เพิ่มรายได้ให้ ประชาชนลดรายจ่าย ส านักงานปลัด

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน สวนครัวและเล้ียงสัตว์บริโภค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครัวเรือนร้อยละ 10 อยู่อย่างพอเพียง ศูนย์ถ่ายทอดฯ

สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

4 โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ และน า สนับสนุน อบรม ประชาชน 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนรู้จักการด าเนิน ส านักงานปลัด

ตามแนวพระราชด าริประจ าหมู่บ้าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) น าความรู้มาปรับใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง

ประจ าวัน จ านวน 11 หมู่บ้าน ในชีวิตประจ าวัน

เกินร้อยละ 80

5 โครงการส่งเสริมเกษตรพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ความรู้ และน าไป ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร - 30,000 100,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนรู้จักการด าเนิน ส านักงานปลัด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประชาชน จ านวน 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) น าความรู้มาปรับใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง

ในชีวิตประจ าวัน

เกินร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการเรียนรู้ประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุสั จังหวัดชยัภมูิ
ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยื่น

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน



แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการเรียนรู้ประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุสั จังหวัดชยัภมูิ
ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  2 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยื่น

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน

6 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อบรมให้ความรู้การปลูกพืช - 20,000 20,000 ครัวเรือนน าสมุนไพร ประชาชนปลูกพืช ส านักงานปลัด

การใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น หันมาใช้พืชสมุนไพร สมุนไพร จ านวน 11 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) มาใช้ในครัวเรือน สมุนไพรไว้ใช้ รพ.สต.หนองบัวโคก

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก เพือ่ปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงภายนอก ตกแต่ง 50,000 150,000 50,000 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ศูนย์ฯได้รับการปรับปรุง กองการศึกษาฯ

สวยงาม ปลอดภัย ภายใน ให้มีสภาพดีขึน้ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มาตราฐานศูนย์ ให้มีสภาพดี สวยงาม

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  เพือ่ให้เด็กได้รับสารอาหาร จัดซ้ือนมให้กับเด็ก 162,680 162,680 162,680 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วนตามวยั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ได้รับอาหารเสริม (นม) สมบูรณ์ แข็งแรง

ครบ 100%

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่ให้เด็กได้รับสารอาหาร จัดซ้ืออาหารกลางวนั 464,800 464,800 464,800 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วนตามวยั ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ได้รับอาหารเสริม (นม) สมบูรณ์ แข็งแรง

ครบ 100%

4 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน เพือ่เพิม่ส่ือการเรียนการสอน ผลิตส่ือการเรียนการสอน 10,000 10,000 10,000 ศูนย์มีการผลิตส่ือการเรียน เด็กมีส่ือการเรียนการ กองการศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีท่ันสมัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การสอนทีม่ีประสิทธภิาพ สอนทีท่ันสมัยเพียงพอ

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพือ่การด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 ศูนย์มีระบบการประกัน มีระบบการประกัน กองการศึกษาฯ

เพือ่ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คุณภาพภายใน คุณภาพภายใน

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพือ่ให้เด็กได้รับสารอาหาร จัดซ้ือนมให้กับเด็กนักเรียน 820,000 820,000 820,000 เด็กนักเรียนได้รับนม เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ

ครบถ้วนตามวยั (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์ แข็งแรง

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่1  การพฒันาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่1  การพฒันาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน เพือ่ให้เด็กได้รับสารอาหาร สนับสนุนงบประมาณ 1,588,000 1,588,000 1,588,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษาฯ

ครบถ้วนตามวยั จัดหาอาหารกลางวนั (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) อาหารกลางวนั สมบูรณ์ แข็งแรง

ให้กับเด็กนักเรียน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

8 โครงการสนันสนุนการด าเนินงาน เพือ่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สนับสนุนกิจกรรม 10,000 10,000 20,000 สนับสนุน การศึกษานอกระบบ กองการศึกษาฯ

ของศูนย์การเรียนชุมชนต าบลหนองบัวโคก ให้มีประสิทธภิาพ ของนักศึกษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ส่ือการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา

จ านวน 10,000 บาท

9 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง เพือ่จัดท าแผนการศึกษา แผนการศึกษาของ อบต. 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองเข้าร่วม มีแผนการศึกษาไว้ กองการศึกษาฯ

เพือ่จัดท าแผนการศึกษา ประจ าปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กิจกรรมร้อยละ 80 เพือ่ก าหนดกิจกรรม

พัฒนา

10 โครงการรณรงค์ป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก เพือ่ดูแลสุขภาพฟัน เด็กเล็กในพืน้ที ่อบต. 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กร้อยละ 70 เด็กเล็กได้รับการดูแล กองการศึกษาฯ

ของเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีสุขภาพฟันทีดี่ แก้ไขปัญหาปากและฟัน รพ.สต.หนองบัวโคก

11 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับอาเซียน เพือ่ปลูกฝังให้เด็กเล็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กร้อยละ 90 เสริมสร้างความรู้ กองการศึกษาฯ

ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความรู้เกีย่วกับ เกีย่วกับอาเซียน

เร่ืองอาเซียน อาเซียน



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่1  การพฒันาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เตียงปฐมพยาบาล เพือ่ให้เด็กมีเตียงส าหรับ จัดซ้ือเตียงส าหรับ 10,000  -  - มีชุดปฐมพยาบาล มีชุดปฐมพยาบาล กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ปฐมพยาบาล (งบ อบต.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ชุด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 1 ชุด

13 โครงการอบรมพัฒนาวชิาการ เพือ่อบรมพัฒนาวชิาการ จัดอบรมวชิาการ 20,000 20,000 20,000 เยาวชน 11 หมูบ่้าน เยาวชนได้มีความรู้ กองการศึกษาฯ

ให้กับเยาวชน แก่เด็กนักเรียน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับการส่งเสริม และทักษะทางวชิาการ

จ านวน 11 หมูบ่้าน ความรู้ทางวชิาการ

14 โครงการส่งเสริมการด าเนินการ เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน อุดหนุนโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 โรงเรียนบ้านโสกรวก โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโสกรวกหนองซึก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หนองซึก มีแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โสกรวกหนองซึก

ทางเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 1 แห่ง

15 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ให้นักเรียนฝึกทักษะ อุดหนุนโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 ร.ร.บ้านทามจาน มีแหล่ง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน

เพือ่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชีวติเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทามจาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทามจาน

(ต่อยอดจากโครงการเดิม) จ านวน 1 แห่ง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่1  การพฒันาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

16 โครงการเกษตรน้ าหยดจากพลังงานทดแทน เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ อุดหนุนโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 ร.ร.บ้านหนองโสน มีแหล่ง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน

เร่ืองการใช้พลังงานทดแทน บ้านหนองโสน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง หนองโสน

จ านวน 1 แห่ง

17 โครงการเกษตรเพือ่ชีวติ ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดกิจกรรมการเรียน อุดหนุนโรงเรียน 25,000 25,000 25,000 ร.ร.บ้านหนองลุมพุก มีแหล่ง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน

(ต่อยอดจากโครงการเดิม) การสอนงานอาชีพและ บ้านหนองลุมพุก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการงานอาชีพ หนองลุมพุก

เทคโนโลยีแก่นักเรียน จ านวน 1 แห่ง

18 โครงการประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้เกีย่วกับอาเซียน เพือ่ให้ความรู้ประชาชน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 แหล่งเรียนรู้อาเซียน ประชาชนได้ความรู้ กองการศึกษาฯ

ผู้มาติดต่อราชการได้ เกีย่วประชาคมอาเซียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 1 แห่ง เกีย่วกับประชาคม 

รับทราบข้อมูลข่าวสาร อาเซียน

19 โครงการอบรมให้ความรู้การเตรียมตัว เพือ่ให้ความรู้ประชาชน อบรมให้ความรู้การเตรียมตัว 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู้ ประชาชนได้ความรู้ กองการศึกษาฯ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับเด็ก เยาวชน ในการเข้าสู่ประชาคม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความเข้าใจเกีย่วกับ เกีย่วกับประชาคม 

และประชาชนทัว่ไป อาเซียน 11 หมูบ่้าน ประชาคมอาเซียน อาเซียน

11 หมูบ่้าน

20 โครงการติดต้ังมุง้ลวดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ป้องกันยุงลาย ศพด. มีมาตรฐาน 20,000  -  - ศพด. มีมาตรฐาน เด็กได้รับความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อบต.หนองบัวโคก ด้านความปลอดภัย (งบ อบต.) ด้านความปลอดภัย จากยุง
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่1  การพฒันาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

21 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก เพือ่ให้เด็กเล็กมีศูนย์พัฒนา ก่อสร้างอาคาร 1,524,000  -  - มีศูนย์ฯ เด็กแห่งใหม่ เด็กเล็กมีศูนย์ส าหรับ กองการศึกษาฯ

การเรียนรู้เพีองพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน) ทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่รองรับ เรียนรู้และเสริมสร้าง

ตามแบบ สถ.ศพด.1 จ านวนเด็กเล็กทีเ่พิม่ขึน้ พัฒนาการอย่างเพียงพอ

22 โครงการก่อสร้างหลังคาส าหรับสนามเด็กเล่น ศพด. เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ มีหลังคาส าหรับสนาม 200,000  -  - มีหลังคาสนามเด็กเล็ก เด็กสามารถเล่น กองการศึกษาฯ

อบต.หนองบัวโคก ด้านร่างกายของเด็ก เคร่ืองเล่นสนาม (งบ อบต.) ทีป่ลอดภัย ได้อย่างปลอดภัย

23 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. มีเคร่ืองเล่นทีป่ลอดภัย ศพด. มีเคร่ืองเล่นทีป่ลอดภัย 50,000 50,000  - เด็กมีพัฒนาการ เด็กมีพัฒนาการร่างกาย กองการศึกษาฯ

อบต.หนองบัวโคก ได้มาตราฐาน ได้มาตราฐาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด้านร่างกาย เหมาะสมตามวยั

24 โครงการจัดซ้ือเสาธงพร้อมติดต้ัง เพือ่ให้มีเสาธงชาติในศูนย์ฯ มีเสาธงทีเ่ป็นมาตราฐาน 50,000  -  - ศพด. มีเสาธง เพือ่ให้ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก ในกิจกรรมเคารพธงชาติ (งบ อบต.) เด็กได้ท ากิจกรรม ด้านสังคม

25 โครงการจัดซ้ือพัดลมพร้อมติดต้ัง เพือ่ระบายความร้อน พัดลม จ านวน 10 ตัว 30,000  -  - ติดต้ังพัดลม มีอากาศเย็นสบาย กองการศึกษาฯ

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก (งบ อบต.) ทีไ่ด้มาตราฐาน เหมาะแก่การเรียน/

ท ากิจกรรม

26 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ระดับ 1 - 3 ใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ 10,000  -  - ใช้ในการปฏิบัติราชการ เกิดความสะดวก กองการศึกษาฯ

ของบุคลากรใน ศพด. ระดับ 1 - 3 จ านวน 2 ชุด (งบ อบต.) ในการปฏิบัติงาน
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่1  การพฒันาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

27 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์พร้อมเคร่ืองเล่น CD ใน ศพด. เพือ่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรม โทรทัศน์พร้อมเคร่ืองเล่น CD 10,000  -  - ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก กองการศึกษาฯ

อบต.หนองบัวโคก (บ้านห้วยดอนยาว) การเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด (งบ อบต.) การเรียนการสอน ในการท ากิจกรรม 

การเรียนการสอน

28 โครงการจัดซ้ือตู้เย็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ใช้ในการเก็บอาหาร, นม ตู้เย็น  6,500  -  - ศพด. มีตู้เย็น เพือ่ใช้ เกิดความสะดวก กองการศึกษาฯ

อบต.หนองบัวโคก (บ้านห้วยดอนยาว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) ในการเก็บอาหาร นม ในการปฏิบัติงาน

อบต. หนองบัวโคก เพือ่รักษาคุณภาพอาหาร

จ านวน 1 เคร่ือง

29 โครงการจัดซ้ือตู้ไม้ส าหรับใส่ทีน่อนเด็ก/กระเป๋าเด็ก เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้ไม้ส าหรับใส่ทีน่อนเด็ก/ 15,000  -  - เกิดความเป็นระเบียบ เกิดความสะดวก กองการศึกษาฯ

ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก ของ ศพด. กระเป๋าเด็ก จ านวน 4 ตู้ (งบ อบต.) ในการจัดเก็บส่ิงของ ในการปฏิบัติงาน

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่แยกระดับชั้นเรียน มีห้องเรียนแยกระดับชั้นเรียน  - 150,000  - เด็กมีพัฒนาการตามวยั ศูนย์มีการแยกระดับชั้นเรียน กองการศึกษาฯ

อบต.หนองบัวโคก และเพือ่ให้ภูมิทัศน์บริเวณ ศพด. และปรับปรุงภายนอก/ภายใน (งบ อบต.) และผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

สวยงาม ปลอดภัย อาคารให้สวยงาม มาตรฐานศูนย์ ให้สวยงาม

31 โครงการจัดท าบ่อทรายส าหรับเด็กเล็ก เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม  - 10,000  - เด็กในศูนย์ฯ ศพด. มีบ่อทราย กองการศึกษาฯ

ด้านร่างกายของเด็ก ตามวยั (งบ อบต.) มีพัฒนาการตามวยั เพือ่ให้เด็กท ากิจกรรม
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              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่1  การพฒันาการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

32 โครงการก่อสร้างร้ัวและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ประชาสัมพันธ์ 1. ป้ายศูนย์ฯ 1 ป้าย  - 200,000  - ศพด. มีความปลอดภัย ศพด. มีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อบต.หนองบัวโคก และสร้างความปลอดภัย 2. ร้ัวอาคารศูนย์ฯ (งบ อบต.) ได้มาตรฐาน

ในชีวติและทรัพย์สิน

33 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบ คอมพิวเตอร์ + เคร่ืองปร๊ินสี  - 40,000  - บุคลากรสามารถจัดท าส่ือ เด็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

พร้อมเคร่ืองปร๊ินสี การเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด (งบ อบต.) การเรียนการสอนได้เอง ด้านการเรียนการสอน

34 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร มอก. เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร มอก.  - 20,000  - มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร มอก. เกิดความสะดวก กองการศึกษาฯ

ของ ศพด. จ านวน 2 ตู้ (งบ อบต.) จ านวน 2 ตู้ ในการปฏิบัติงาน

ใช้ในการปฏิบัติราชการ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ เพือ่อนุรักษ์ สืบทอด จัดกิจกรรมประเพณี 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมอนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

วฒันธรรม ประเพณี กวนข้าวทิพย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 60 วฒันธรรม ประเพณี

กวนข้าวทิพย์ ของครัวเรือน

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

ทางพระพุทธศาสนา ในวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 60 ของครัวเรือน ทางพระพุทธศาสนา

3 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 60 ของครัวเรือน ทางพระพุทธศาสนา

4 โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ 70,000 70,000 70,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

วนัผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 60 วนัผู้สูงอายุ

ของครัวเรือน

5 โครงการจัดงานรัฐพิธ ีงานพิธสี าคัญ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายการจัดงาน ร่วมงาน/จัดงานกิจกรรม รัฐพิธ ี 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการร่วมงาน กองการศึกษาฯ

ทางวฒันธรรมประเพณี งานกาชาด รัฐพิธ ีและงานส าคัญของรัฐ งานวฒันธรรม ประเพณีท้องถิน่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 60 ร่วมกิจกรรม

งานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น วนัพ่อ วนัแม่ ฯลฯ ของครัวเรือน ในทุกภาคส่วน

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร  พนักงาน ผู้น าชุมชน 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกภาคส่วนร่วมท า กองการศึกษาฯ

ด้วยการปฏิบัติธรรม และประชาชนทัว่ไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 80 กิจกรรมทางศาสนา

ของครัวเรือน

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

แนวทางที ่2  การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

แนวทางที ่2  การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 โครงการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็ก เพือ่ให้เสริมเด็ก เยาวชน จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 มีสภาเด็ก/เยาวชน เยาวชนในพืน้ทีเ่ป็น กองการศึกษาฯ

และเยาวชนระดับท้องถิน่ ในสังคม ระดับท้องถิน่ จ านวน 50 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน พลเมืองดีในชุมชน 

8 โครงการน าภูมิปัญญาท้องถิน่ เพือ่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญา 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

สู่เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิน่ จ านวน  50 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนเข้าร่วม ได้มีความรู้ในภูมิปัญญา

กิจกรรม 50 คน ท้องถิน่

9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี กองการศึกษาฯ

แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  จริยธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชน เยาวชนและเด็ก เกินร้อยละ 80



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่สัมพันธ์ เพือ่สร้างความสามัคคี จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี 50,000 50,000 50,000 เข้าร่วมแข่งขัน ท้องถิน่มีความสามัคคี กองการศึกษาฯ

ใน อปท.อ าเภอจัตุรัส ท้องถิน่สัมพันธ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กีฬา 1 คร้ัง/ปี มีสุขภาพดี

2 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้เด็ก ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรม 50,000 50,000 50,000 เด็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

ได้เข้าร่วมกิจกรรม วนัเด็กให้กับเด็กในพืน้ที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วนัเด็กแห่งชาติ ในวนัเด็กแห่งชาติ

ร้อยละ 80

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกีฬา เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการกีฬา การเสริมทักษะทางกีฬา  - 20,000 20,000 เด็ก/เยาวชน เด็ก เยาวชน มีทักษะ กองการศึกษาฯ

ของเด็กและเยาวชน ให้เข้าสู่สากล แก่เด็กเยาวชนในพืน้ที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการฯ ในการเล่นกีฬาเพิม่ขึน้

จ านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80 สู่สากล

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพือ่มีสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างสนามกีฬา  - 700,000  - มีสถานกีฬา ภายใน มีสนามกีฬา กองการศึกษาฯ

ภายใน อบต.หนองบัวโคก ภายในอบต.หนองบัวโคก (งบ อบต.) อบต.หนองบัวโคก ได้มาตรฐาน  

 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง

5 โครงการจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์กีฬา เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  - 20,000 20,000 มีวสัดุในการ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

ภายในเขต อบต.หนองบัวโคก ประชาชน สนใจออกก าลังกาย ประเภทต่างๆ ให้กับหมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) ออกก าลังกาย สนใจการเล่นกีฬา 

จ านวน 11 หมูบ่้าน 11 หมูบ่้าน เพิม่ขึน้

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

แนวทางที ่3  ส่งเสริมและสนับสนุนกฬีาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค 1.แจกจ่ายสารฉีดพ่นก าจัดยุงลาย 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถควบคุมการเกิด งานสาธารณสุข อบต.

ไข้เลือดออก 2.ประชาสัมพันธก์ารป้องกันโรค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลดลง โรคไข้เลือดออกอย่าง รพ.สต.หนองบัวโคก

3. รณรงค์การป้องกันโรค ได้ผล ลดจ านวนผู้ป่วย - สปสช.

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค ประสานหน่วยงานปศุสัตว์ 10,000 10,000 10,000 สุนัขในพืน้ทีไ่ด้รับ ลดการเกิดโรคพิษสุนัข งานสาธารณสุข อบต.

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าในเขต อบต. ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การฉีดวคัซีนฯ บ้าในเขต อบต. รพ.สต.หนองบัวโคก

ให้กับสุนัขและแมวในพืน้ที่ มากกวา่ร้อยละ 90 - สปสช. 

ส านักงานปศุสัตว์

3 โครงการควบคุมป้องกันโรคและภัยคุกคาม เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค จัดหาสารเคมีเพือ่ควบคุมโรค 20,000 20,000 20,000 ป้องกันโรคติดต่อใน การป้องกันโรคติดต่อ ส านักงานปลัด

ทีเ่ป็นปัญหาในชุมชน ภัยคุกคามในชุมชน ทีเ่ป็นภัยคุกคามในชุมชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ชุมชน ได้ร้อยละ 80 ได้ทันท่วงที รพ.สต.หนองบัวโคก

4 อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการ สนับสนุนงบประมาณ 100,000 120,000 120,000 ด าเนินกิจกรรม ประชาชนได้รับบริการ งานสาธารณสุข อบต.

ในระดับท้องถิน่ อบต.หนองบัวโคก ด าเนินงานตามโครงการ ส าหรับด าเนินการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามโครงการ สาธารณสุขอย่างทัว่ถึง รพ.สต.หนองบัวโคก

ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

5 สนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุข เพือ่สนับสนุนการ พัฒนาศูนย์ ศสมช. 11 หมูบ่้าน 82,500 82,500 82,500 การด าเนินกิจกรรม พัฒนากิจกรรมของ งานสาธารณสุข อบต.

มูลฐานต าบลหนองบัวโคก ด าเนินงานของ อสม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามโครงการ อสม.ให้มีประสิทธภิาพ รพ.สต.หนองบัวโคก

ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่4  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รบั



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่4  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของ อบต. เพือ่ให้บุคลากรของ ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพของ 10,000 10,000 10,000 แบบสอบถามสุขภาพ บุคลากรมีสุขภาพ งานสาธารณสุข อบต.

อบต.มีสุขภาพแข็งแรง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 80 อยูใ่นเกณฑ์ แข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

และพนักงานจ้าง สุขภาพดี ไม่มีโรค - สปสช.

7 โครงการส่งเสริมนวดแผนไทย เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้การนวด 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีสุขภาพ งานสาธารณสุข อบต.

สร้างสายใย แห่งครอบครัว มีสุขภาพทีดี่ แผนไทย จ านวน 2 สัปดาห์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สอบผ่านหลักสูตร ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ความรู้การดูแล 50,000 50,000 50,000 ตอบแบบ ประชาชนมีสุขภาพ กองสวสัดิการสังคม

มีสุขภาพทีดี่ สุขภาพของผู้สุงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทดสอบได้ ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

จ านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80 - สปสช.

9 โครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ เพือ่ตรวจเยีย่มและเป็นขวญั จัดอบรมให้ความรู้การดูแล และ 30,000 30,000 30,000 บุคคลเป้าหมาย ผู้สูงอายุ คนพิการ กองสวสัดิการสังคม

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ยากจน ก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ ออกเยีย่มบ้านผู้สุงอายุ คนพิการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ รพ.สต.หนองบัวโคก

ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ยากจน และ เยีย่มบ้าน ยากจน และด้อยโอกาส  - สปสช.

ผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส ด้อยโอกาส จ านวน 11 หมูบ่้าน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีขวญัและก าลังใจ

10 โครงการณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีน เพือ่ส่งเสริมให้มีการบริโภค สนับสนุนการใช้เกลือไอโอดีน 55,000 55,000 55,000 ครัวเรือนได้รับ ชุมชนและโรงเรียน งานสาธารณสุข อบต.

เสริมปัญญาในชุมชนและโรงเรียน เกลือไอโอดีนในชุมชน ทุกชุมชนและในโรงเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สารไอโอดีน ได้รับสารไอโอดีน รพ.สต.หนองบัวโคก

และโรงเรียน ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ครบถ้วน - สปสช.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่4  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

11 โครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภค เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้การปลูกพืช 30,000 30,000 30,000 ลดสารเคมี ประชาชนมีการบริโภค งานสาธารณสุข อบต.

อาหารปลอดสารพิษ ในการบริโภคอาหารปลอด และปลูกพืชสมุนไพร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตกค้างในร่างกาย ทีป่ลอดภัยจากสารพิษ รพ.สต.หนองบัวโคก

ภัยจากสารพิษ ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 - สปสช.

12 โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคไข้หวดัใหญ่ เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคไข้หวดั 20,000 20,000 20,000 ป้องกันโรค ลดการเกิดโรคไข้หวดั งานสาธารณสุข อบต.

สายพันธุใ์หม่ ไข้หวดัใหญส่ายพันธุใ์หม่ โรคไข้หวดัใหญส่ายพันธุใ์หม่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไข้หวดัใหญ่ ใหญส่ายพันธุใ์นพืน้ที่ รพ.สต.หนองบัวโคก

สายพันธุใ์หม่ได้ 100% - สปสช.

13 โครงการสนับสนุนกิจกรรมออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมออกก าลังกาย  - 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีสุขภาพ งานสาธารณสุข อบต.

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ รักการออกก าลังกาย จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

มีสุขภาพดี

14 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครโรคติดต่อ สนับสนุนกิจกรรม จัดอบรม ซ้อมแผนป้องกันภัย  - 20,000 20,000 ป้องกันโรคไข้หวดันก การป้องกันโรคติดต่อ ส านักงานปลัด

ของอาสาสมัคร โรคไข้หวดันก (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้ร้อยละ 80 ได้ทันท่วงที รพ.สต.หนองบัวโคก

ป้องกันโรคไข้หวดันก



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือรถน้้าอเนกประสงค์ เพือ่ใช้ในงานป้องกันและ จัดซ้ือรถน้้าอเนกประสงค์ 3,500,000 - - มีรถน้้าอเนกประสงค์ สามารถระงับ ส้านักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัยในพืน้ที่ ขนาด 12,000 ลิตร (งบ อบต.) ใช้ในภารกิจป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัยในพืน้ที่ ในพืน้ที ่ได้ทันท่วงที

2 โครงการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพือ่ให้การสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพ วสัดุซ่อมแซม/ผ้าห่ม 100,000 100,000 100,000 ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ยากจน ด้อยโอกาส กองสวสัดิการสังคม

ยากจน ด้อยโอกาส ในเขต อบต. ผู้ยากจน กันหนาว ให้กับผู้ประสบภัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ได้รับการช่วยเหลือ พมจ.ชัยภูมิ

และผู้ด้อยโอกาส 11 หมูบ่้าน

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขต อบต. เพือ่ให้การสงเคราะห์ เบีย้ยังชีพผู้พิการ 11 หมูบ่้าน 555,000 555,000 555,000 ได้รับการสงเคราะห์ ผู้พิการได้รับการ กองสวสัดิการสังคม

ผู้พิการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เบีย้ความพิการ ครบ 100% ช่วยเหลือเบือ้งต้น

4 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต. เพือ่ให้การสงเคราะห์ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพืน้ที ่ 40,000 40,000 40,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ กองสวสัดิการสังคม

ผู้ป่วยเอดส์ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สงเคราะห์ ครบ 100% ช่วยเหลือเบือ้งต้น

5 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในเขต อบต. เพือ่ให้การสงเคราะห์ เบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุได้รับการ กองสวสัดิการสังคม

ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การสงเคราะห์ ครบ 100% ช่วยเหลือ

6 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เพือ่ให้ผู้พิการสามารถ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ 50,000 50,000 50,000 ผู้พิการได้รับอุปกรณ์ ผู้พิการมีเคร่ืองมือ กองสวสัดิการสังคม

ในเขต อบต. ช่วยเหลือตนเองได้ ให้กับผู้พิการ (งบอุดหนนุ/อบต.) (งบอุดหนนุ/อบต.) (งบอุดหนนุ/อบต.) ร้อยละ 60 อุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง - พัฒนาสังคมฯ

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่5  การพฒันาสังคม การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
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- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
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7 โครงการพัฒนาคุณภาพชืวติ เพือ่ให้ผู้ยากไร้ได้รับ ก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัย 50,000 50,000 50,000 ผู้ยากไร้ ได้รับการ ผู้ยากไร้มีทีอ่ยูอ่าศัย กองสวสัดิการสังคม

ผู้ยากไร้  ยากจน ด้อยโอกาส การช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย ให้อยูใ่นสภาพดี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ช่วยเหลือร้อยละ 50 ในสภาพดี มัน่คง ถาวร

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการดูแลผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จัดอบรมเยาวชน ประชาชน 50,000  -  - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก กองสวสัดิการสังคม

คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างถูกวธิี ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (งบ อบต.) การทดสอบเกินกวา่ ด้อยโอกาสได้รับการ  รพ.สต.หนองบัวโคก

ร้อยละ 60 ดูแลอย่างถูกวธิี - สปสช.

9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพือ่ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อปพร. รายใหม่  150,000  -  - อปพร. จ้านวน 40 คน อปพร. ผ่านการฝึกอบรม ส้านักงานปลัด

รายใหม่ จ้านวน 40 ราย (งบ อบต.) ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรครบ 100%

10 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพือ่เตรียมความพร้อม จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ 150,000 200,000 200,000 อปพร. จ้านวน 40 คน อาสามัครได้รับการฝึก ส้านักงานปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันภัย และอบรมใหม่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผ่านการฝึกอบรม อบรมเตรียมความพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าที่

11 โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ ร่วมจุดตรวจ เฝ้าระวงั รณรงค์ 50,000 50,000 50,000 ยอดอุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุ และการสูญเสีย ส้านักงานปลัด

เดินทาง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 20 ชีวติและทรัพย์สินลดลง

12 โครงการสนับสนุนการด้าเนินงาน ของทีมหนึง่ต้าบล เพือ่ให้การจัดการกูภ้ัย สนับสนุนการด้าเนินงาน 20,000 30,000 30,000 ชุดกูภ้ัย มีการด้าเนินการ ชุดกูภ้ัยปฏิบัติหน้าที่ ส้านักงานปลัด

หนึง่ทีมกูภ้ัย อบต.หนองบัวโคก มีประสิทธภิาพ การฝึกซ้อมกูภ้ัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อย่างต่อเนือ่ง อย่างมีประสิทธภิาพ

มีประสิทธภิาพ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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แนวทางที ่5  การพฒันาสังคม การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเมาไม่ขับ ขับขีป่ลอดภัย เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ จัดอบรมกิจกรรมเมาไม่ขับ 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย อุบัติเหตุ และการสูญเสีย ส้านักงานปลัด

เดินทาง ขับขีป่ลอดภัย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้ากิจกรรม ชีวติและทรัพย์สินลดลง

และแจกเอกสารณรงค์ต่างๆ ร้อยละ 70

14 โครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองแบบ ชุดแต่งกาย จัดหาวสัดุอุปกรณ์และ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 150,000 150,000 150,000 - มีอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ มีวสัดุอุปกรณ์และเคร่ือง ส้านักงานปลัด

ในการป้องกันภัยในเขต อบต. เคร่ืองแบบชุดแต่งกาย และเคร่ืองแบบชุดแต่งกาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) - มีเคร่ืองแต่งกาย แบบชุดแต่งกายปฏิบัติงาน

ในการป้องกันภัย

15 โครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพือ่ลดการสูญเสียชีวติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 13,200 13,200 13,200 จ้านวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนน ส้านักงานปลัด

และปลูกฝังวนิัยจราจร และทรัพย์สินจากอุบัติ เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ลดลง ในพืน้ทีล่ดลง สภ.หนองบัวโคก

เหตุบนท้องถนน 11 หมูบ้าน ร้อยละ 60

16 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ เพือ่สร้างสุขภาพจิตทีดี่ จัดอบรมธรรม การปรับตัว 150,000 150,000 150,000 จากแบบทดสอบ ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตทีดี่ กองสวสัดิการสังคม

ของผู้สูงอายุ ให้อยูใ่นสังคมอย่างมีค่าตามวยั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีผู้ผ่านเกณฑ์เกิน

ผู้สูงอายุ จ้านวน 55 คน ร้อยละ 80

17 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าเนินงาน เพือ่ส่งเสริมกองทุน ส่งเสริมกองทุนสวสัดิการฯ 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนกองทุน เพือ่ส่งเสริมการด้าเนินงาน กองสวสัดิการสังคม

กองทุนสวสัดิการชุมชนต้าบลหนองบัวโคก และการด้าเนินงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ด้าเนินงาน สวสัดิการชุมชนต้าบล

แบบ 100%
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- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
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18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพือ่ลดปัญหาสังคม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 40,000 40,000 40,000 ปัญหาความรุนแรง ลดปัญหาความรุนแรง กองสวสัดิการสังคม

ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จ้านวน 11 หมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในครอบครัวลดลง ในครอบครัว พมจ.ชัยภูมิ

ร้อยละ 60

19 โครงการเดินวิง่ เพือ่สุขภาพของผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้ จัดกิจกรรมเดินวิง่ของผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง กองสวสัดิการสังคม

ต้าบลหนองบัวโคก ออกก้าลังกาย จ้านวน 11 หมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการ 80%

20 โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ยากจน ด้อยโอกาส เพือ่ให้การสงเคราะห์ จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่ 100,000 100,000 100,000 ช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค ผู้ยากไร้ ยากจน กองสวสัดิการสังคม

ในเขต อบต. ผู้ยากไร้ ยากจน จ้าเป็นแก่ ผู้ยากไร้ ยากจน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริโภคให้กับผู้ยากไร้ ฯ ด้อยโอกาส พมจ.ชัยภูมิ

ด้อยโอกาส ด้อยโอกาส จ้านวน  11 หมูบ่้าน ทัง้ 11 หมูบ่้าน ได้รับการช่วยเหลือ

21 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการดูแล/กฎหมาย เพือ่ให้ความรู้ด้านแล จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ 30,000 30,000 30,000 อบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ กองสวสัดิการสังคม

ของผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ  คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางด้านกฎหมาย เด็กด้อยโอกาสเกิดความรู้ พมจ.ชัยภูมิ

และเด็กด้อยโอกาส จ้านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80 เข้าใจในการดูแลตนเอง

22 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพือ่ให้ชุมชน/หมูบ่้าน ประชาชนในพืน้ที่ 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ ส้านักงานปลัด

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ได้มีความรู้ด้านการป้องกัน จ้านวน 11 หมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ ด้านการป้องกัน

(Community Based Disaster Risk  และบรรเทาสาธาณภัย ร้อยละ 80 และบรรเทาสาธาณภัย

Management : CBDRM)



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่5  การพฒันาสังคม การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

23 โครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูนสถาบัน เพือ่เทิดทูนสถาบัน จัดกิจกรรม/โครงการอบรม 40,000 40,000 40,000 ประเมินจาก ประชาชนมีจิตส้านึกทีดี่ ส้านักงานปลัด

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความปรองดอง  สร้างจิตส้านึกปกป้องสถาบัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แบบสอบถาม เทิดทูนปกป้องสถาบัน

สมานฉันท ์  และสร้างความปรองดอง และอยูร่่วมกันอย่าง

ของคนในชุมชน 11 หมูบ่้าน ปรองดอง สมานฉันท์

24 โครงการอบรมเพิม่ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เพือ่ให้ชุมชน/หมูบ่้าน ประชาชนในพืน้ที่ 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ ส้านักงานปลัด

ได้มีความรู้ด้านการป้องกัน จ้านวน 11 หมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตอบแบบสอบถาม ด้านการป้องกัน

อัคคีภัยในชุมชน ประเมินความรู้ อัคคีภัยในชุมชน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

25 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาพัฒนาสตรี ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาท สนับสนุนงบประมาณใน 20,000 20,000 20,000 กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสตรีมีบทบาท และ กองสวสัดิการสังคม

ต้าบลหนองบัวโคก ในการพัฒนาท้องถิน่ การจัดกิจกรรมของกลุ่มฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิน่
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

แนวทางที ่5  การพฒันาสังคม การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

26 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกัน เพือ่เตรียมความพร้อมให้แก่ ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติ 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ร่วมการฝึก ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ส้านักงานปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรทีเ่กีย่วข้องและ ตามแผนฯ แก่บุคลากรของอบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) อบรมสามารถน้าความรู้ ทีเ่กีย่วข้องสามารถเผชิญ

ประชาชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง จากการแบบสอบถาม กับภัยพิบัติทีเ่กิดขึน้จริงได้ 

ตามแผนฯ อย่างน้อย ปีละ1คร้ัง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ80 อย่างมีประสิทธภิาพลด

เช่น ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ความสูญเสียอันเนือ่งจาก

และอพยพหนีไปอาคารสูง ฯลฯ สาธารณภัยให้น้อยลง
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1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพือ่ส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000 150,000 150,000 เด็ก/เยาวชน ประชาชนสนใจเล่นกีฬา ส านักงานปลัด

ต าบลหนองบัวโคก ประชาชนเล่นกีฬา ของประชาชน 11 หมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ลดปัญหายาเสพติด กองการศึกษาฯ

ห่างไกลยาเสพติด ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60

2 โครงการป้องกันภัยยาเสพติด เพือ่ด าเนินงานป้องกัน  - จัดกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 ลดปัญหา  - ปัญหายาเสพติดได้รับ ส านักงานปลัด

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ติด ผู้เสพ การป้องกันและแก้ไข  สภ.หนองบัวโคก

ตามแนวทางและนโยบาย เอกชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ได้ร้อยละ 5 ให้หมดส้ิน น าไปสู่สังคม  - ศตสอ.

ภาครัฐโดยร่วมกับ ศตส.อ., ปัญหายาเสพติด อยูเ่ย็นเป็นสุข  - ศตสจ.

ศตส.จ และหน่วยงาน  - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ว  - สร้างความมีส่วนร่วม  - หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ทีเ่กีย่วข้อง กับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ก่อให้เกิดเครือข่ายทีม่ี  

ความเข้มแข็งในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่6  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่6  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

3 โครงการสนับสนุนโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา เพือ่แก้ไขปัญหา สนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน 20,000 20,000 20,000 ป้องกันการ สถานศึกษาปลอด ส านักงานปลัด

ยาเสพติดสถานศึกษา ยาเสพติดในพืน้ที ่ ยาเพสติดในสถานศึกษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แพร่ระบาด ยาเสพติดอย่างยัง่ยืน

สถานศึกษา ของยาเสพติด

ได้ร้อยละ 100

4 โครงการณรงค์ป้องกัน  - เพือ่ป้องกันการเผยแพร่ เด็กและเยาวชนในเขต อบต. ดังนี้ 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

และบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน ระบาดของปัญหายาเสพติด 1. จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโทษ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในพืน้ อบต. มีความรู้เร่ืองโทษภัย

 - เพือ่ให้เยาวชนมีความรู้ ของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน สามารถ ลด ละ เลิก ของยาเสพติดมากขึน้

เร่ืองโทษของยาเสพติด 2. จัดท าเอกสาร แผ่นพับ  ยาเสพติด  - การป้องกันแก้ไข

 - เพือ่กระตุ้นและเร่งเร้า และฉายวดีิโอ ได้ร้อยละ 90 ปัญหายาเสพติด

ให้ประชาชนมีจิตส านึก มีประสิทธภิาพมากขึน้

ในการร่วมแก้ไขปัญหา

 - เพือ่ให้เยาวชนรู้จักป้องกัน

ตนเองให้พ้นภัยจากยาเสพติด



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพืน้ทีสี่เขียว เพือ่ปรับปรุงชุมชน ปลูกต้นไม-้หญา้แฝก 30,000 30,000 30,000 - ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกวา่ ชุมชน ร่มร่ืน น่าอยู่ ส านักงานปลัด

ต าบลหนองบัวโคก ให้ร่มร่ืน น่าอยู่ ในพืน้ทีอ่นุรักษ์ทรัพยากร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) 300 ต้น หรือ และรักษาส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติ - ปลูกหญา้แฝกในพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 1,500 ต้น

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก าจัดวชัพืชข้างถนน ปรับปรุง ตกแต่ง สถานทีร่าชการ ทีส่าธารณะ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพืน้ที่ สถานทีต่่างๆ  ส านักงานปลัด

และแหล่งน้ าสาธารณะ ภูมิทัศน์ตามสถานทีต่่างๆ สถานทีท่ีใ่ช้ประโยชน์ร่ามกัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีไ่ด้ประโยชน์ มีความ เป็นระเบียบสวยงาม

พึงพอใจ ร้อยละ 80

3 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพือ่เป็นทางเลือกให้เกิด สนับสนุนกิจกรรมการผลิต 50,000 50,000 50,000 ลดรายจ่าย ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส านักงานปลัด

การใช้พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ภายในครัวเรือน อบจ.

ได้ร้อยละ 20

4 โครงการอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไป เพือ่สร้างจิตส านึก อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน  - 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมาย มีการอนุรักษ์ ส านักงานปลัด

เร่ืองการสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม ในการรักษาส่ิงแวดล้อม และประชาชนทัว่ไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการฯ ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่

จ านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่3 ยทุธศาสตร์บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอยา่งยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่7 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที ่1  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับขยะในหมูบ่้าน เพือ่รองรับขยะตามจุด จัดซ้ือถังขยะให้ทุกหมูบ่้าน 50,000 30,000 30,000 จัดซ้ือถังขยะเพิม่ขึน้ ชุมชนสะอาด กองช่าง

ต่างๆ ในหมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไม่น้อยกวา่ เป็นระเบียบ

60 ถัง/ปี

2 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซม บ่อขยะของ อบต.  20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงบ่อขยะ บ่อขยะได้รับการปรับ กองช่าง

สถานทีท่ิง้ขยะ จ านวน  1 แห่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไม่น้อยกวา่ 2 คร้ัง/ปี ปรุงให้เหมาะสม

3 โครงการบริหารจัดการขยะในพืน้ที่ เพือ่ให้การจัดเก็บขยะ จัดเก็บขยะในพืน้ที ่11 หมูบ่้าน 450,000 450,000 450,000 ผลการส ารวจ ชุมชนสะอาด กองช่าง

เป็นระบบ ถูกสุขลักษณะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความพึงพอใจ มีการจัดเก็บขยะ

ในการจัดเก็บขยะ ทีถู่กสุขลักษณะ

4 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ เพือ่ให้ความรู้ประชาชน รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ให้ความ  -  -  - ปริมาณขยะทีจ่ัดเก็บ การจัดเก็บขยะ กองช่าง

อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ในการแยกประเภทขยะ รู้ให้กับประชาชน 11 หมูบ่้าน ลดลงร้อยละ 5 เป็นระบบและสะดวก

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอยา่งยั่งยนื

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่7 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที ่2 การบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏกิลู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.หนองบัวโคก

ให้มีประสิทธภิาพ 

 -  เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ  - เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้ - จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมีความเพิม่ขึน้  - บุคลากรมีความรู้ ส านักงานปลัด

ทีเ่กีย่วข้อง และเข้าใจกฏหมาย ระเบียบ 1 คร้ัง / ปี ไม่น้อยกวา่ 60 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ความเข้าใจในกฎหมาย 

หนังสือส่ังการ และระเบียบต่างๆ มากขึน้

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน  - การปฏิบัติงานมีความ

การปฏิบัติงาน ถูกต้อง รวดเร็ว มากยิง่ขึน้

 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม  - เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มีจิต  - จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 บุคลากรเกิดความ  - บุคลากรมีจิตส านึก 

ส านึก ความรับผิดชอบและ จริยธรรม  การมีส่วนรวม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สามัคคีในหน่วยงาน และมีความรับผิดชอบ 

ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน ในการสร้างจิตส านึกการปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานมากขึน้

 - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - บุคลากรมีทัศนคติทีดี่

และสร้างความรักความ ต่อเพือ่นร่วมงานและ 

สามัคคี องค์กร ท าให้เกิดความรัก

ความสามัคคีมากขึน้

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่1  การพฒันาบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่1  การพฒันาบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

 - เพิม่ประสิทธภิาพการให้บริการ  - เพือ่สร้างจิตส านึกในการ จัดอบรมบุคลากรในสังกัด 20,000 20,000 20,000 บุคลากรเกิดความรู้  - บุคลากรมีจิตบริการ

ให้บริการประชาชน จ านวน 60 คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ในการให้บริการ ประชาชนมากขึน้

 - เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ประชาชน  - ประชาชนมีความ 

ความพึง่พอใจจากการรับ พึงพอใจในการรับบริการ 

บริการ มากขึน้

 - เพือ่ยกระดับมาตรฐาน

การบริการให้แก่บุคลากร

 - พัฒนาทักษะภาษาสู่ ASEAN  - เพือ่เพิม่ทักษะทางภาษา อบรมบุคลากรในสังกัด อบต.  - 50,000 20,000 บุคลากรมีความรู้ - บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 

และความรู้ ความเข้าใจ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทางภาษา เพือ่ให้ กับทักษะทางภาษา 

ตลอดจนทัศนคติในการ บริการประชาชน เพิม่มากขึน้และสามารถ 

ท างาน น าความรู้มาใช้การท างาน

 - เพือ่พัฒนาและเพิม่ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพในการ  

ปฏิบัติงานของบุคลากร

 - เพือ่รองรับการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่1  การพฒันาบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

2 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพการบริหาร เพือ่เพิม่พูนความรู้ จัดอบรม ดูงาน ส าหรับผู้บริหาร 300,000 300,000 300,000 คะแนนประเมิน ผู้อบรมได้น าความรู้และ ส านักงานปลัด

จัดการท้องถิน่ ในการปฏิบัติงาน สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความพึงพอใจ ประสบการณ์พัฒนาท้องถิน่

เจ้าหน้าที ่ จ านวน 50 คน ไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 80

3 โครงการ "การเสริมสร้างความผูกพัน เพือ่สร้างความผูกพันอันดี ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 20,000 20,000 20,000 คะแนนประเมิน เกิดความสะดวกในการ ส านักงานปลัด

และบรรยากาศในการท างาน" ในการปฏิบัติงานการสร้าง และพนักงานจ้างทุกคน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความพึงพอใจ บริการประชาชนและการ

(Happy Work Place) ความร่วมมือร่วมใจการ ไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 80 สร้างความเป็นทีมในการ

ภายในหน่วยงานการสร้าง ใช้บริการ

ทีมงานในการใช้บริการ

ประชาชนด้วยความเต็มใจ

4 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเบิกจ่าย เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว อบรมพนักงาน เจ้าหน้าทีทุ่กคน - - - ลดระยะเวลา พนักงานมีความรู้ กองคลัง

งบประมาณ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่าย ความเข้าใจในการเบิกจ่าย

ร้อยละ 10 งบประมาณ

5 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิน่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ อบรมให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี 20,000 20,000 20,000 บุคลากรปฏิบัติงาน มีความรู้ในการปฏิบัติงาน กองคลัง

ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ในการปฏิบัติงาน และพัสดุแก่บุคลากรท้องถิน่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ถูกต้อง รวดเร็ว เพิม่ขึน้



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่1  การพฒันาบุคลากร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

6 โครงการกิจกรรม 5 ส  - เพือ่ให้การปฏิบัติงานเกิด จัดกิจกรรม 5 ส. โดยมีกิจกรรม  10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - การปฏิบัติราชการเกิด ส านักงานปลัด

"หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูงามตา" ความคล่องตัว สะดวกและ ดังนี ้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) โครงการฯ ความสะดวก รวดเร็ว และ

รวดเร็ว - จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ร้อยละ 98 คล่องตัว มีประสิทธภิาพ

- เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เกีย่วกับกิจกรรม 5 ส - ประชาชนผู้มาใช้บริการ

ในการปฏิบัติงาน - จัดกิจกรรม big cliannig day มีความพึง่พอใจและศรัทธา

ต่อการบริหารงานของ อบต.



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน จัดเวทีประชาคมเพือ่จัดท า 25,000 25,000 25,000 - หมูบ่้านมีแผนพัฒนา หมูบ่้านมีแผนของตนเอง ส านักงานปลัด

แผนพัฒนาสามปีของ อบต. ร่วมของชุมชน แผนชุมชน 11 หมูบ่้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมูบ่้านครบ 11 หมูบ่้าน แผนพัฒนามีประสิทธภิาพ กองสวสัดิการสังคม

จัดเวทีระดับต าบล - อบต. จัดท าแผนฯ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ตามระเบียบฯ

จัดแผนพัฒนา 3 ปี 

2 โครงการรณงค์เผยแพร่ประชาธปิไตย เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จัดประชุมให้ความรู้รณรงค์ 30,000 30,000 30,000 ผู้มาใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง ประชาชนรู้บทบาทหน้าที่ ส านักงานปลัด

ของประชาชนและบทบาทหน้าทีข่องตน เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตน เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกินกวา่ ร้อยละ 80 และมาใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง

ในระบอบประชาธปิไตย การเลือกต้ังต่างๆ เพิม่ขึน้

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังหรือ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 100,000 100,000 100,000 การจัดการเลือกต้ัง เป็นไปตามระเบียบ ส านักงานปลัด

เลือกต้ังซ่อมผู้บริหารท้องถิน่/ ทีก่ าหนด หรือเลือกต้ังซ่อมของผู้บริหาร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เป็นไปตามระเบียบ ทีก่ าหนดในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิน่ /สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีก่ าหนด

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่2 การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่2 การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ เพือ่ให้บริการข้อมูลข่าว ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ส านักงานปลัด

ข้อมูลข่าวสารประจ า อบต.และให้บริการ สารส าหรับให้ผู้สนใจ รวมทัง้ข้อมูลในศูนย์ฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้รับบริการ ข่าวสารต่างๆ อย่างทัน

อินเตอร์เน็ตต าบล ความสะดวกในการ จัดซ้ือหนังสือพิมพ/์วารสาร งานข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงาน

ติดต่อประสานงานและ จัดท าเวป็ไซด์ และอืน่ๆ ที่ เกินกวา่ร้อยละ 70 รวดเร็ว การให้บริการ

ค้นหาข้อมูลข่าวสาร เกีย่วข้องตลอดทัง้ปี ข่าวสารแก่ประชาชน

5 โครงการจัดท ารายงานกิจกรรมประจ าปี เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดท ารายงานกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 80 เอกสารส าหรับเผยแพร่ ส านักงานปลัด

ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับทราบผลการ ผลการด าเนินงาน 

และภารกิจของ อบต. ปฏิบัติงานของ อบต. หรือกิจกรรมของ อบต.

6 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ติดต้ังปรับปรุง  ซ่อมแซม 80,000 50,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 70 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน การประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ในหมูบ่้านทีม่ีปัญหา ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่2 การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

7 อุดหนุนโครงการเพิม่ประสิทธภิาพศูนย์รวม เพือ่เป็นศูนย์รวมข้อมูล อุดหนุน อปท. ทีรั่บผิดชอบ 32,000 32,000 32,000 ไม่มีข้อร้องเรียน อปท.มีสถานทีส่ าหรับ ส านักงานปลัด

ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร ข่าวสารของ อปท. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เกีย่วกับงานจัดซ้ือ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ปกครองส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ อ าเภอจัตุรัส ด าเนินงานในศูนย์ฯ จัดจ้าง ด้วยความสุจริต โปร่งใส

8 โครงการจัดประชุมบูรณาการการท างาน เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร จัดประชุมทุกวนัที ่7 ของ 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม รับทราบข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด

ร่วมกันระหวา่งผู้น าชุมชน ของส่วนราชการ ปรึกษาหารือ เดือน ประกอบด้วยผู้น า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชุม ไม่ต่ ากวา่ ทางราชการ หารือ

ส่วนราชการกับ อบต.หนองบัวโคก หรือการบริหารงานในพืน้ที่ ชุมชน ส่วนราชการในพืน้ที ่ ร้อยละ 90 ในปัญหา อุปสรรค  

จ านวน 80 คน ของเป้าหมาย น าไปสู่การพัฒนาร่วมกัน

9 โครงการประชาสัมพันธด้์านการจัดซ้ือจัดจ้าง เพือ่ความโปร่งใส่ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ/์ 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองคลัง

สามารถตรวจสอบได้ แจ้งข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับแจ้งข่าวสาร เกิดความโปร่งใส่

ให้กับหมูบ่้าน จ านวน 11 หมูบ่้าน การจัดซ้ือ จัดจ้าง และสามารถตรวจสอบได้
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่2 การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

10 โครงการติดตามและประเมินผล  - เพือ่ใช้แผนการด าเนินงาน - ติดตามและประเมินผล 10,000 10,000 10,000 ประชาชนสามารถ  - การด าเนินโครงการ ส านักงานปลัด

แผนพัฒนา อบต. เป็นแนวทางในการติดตาม แผนพัฒนา อบต. ดังนี้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับแจ้งข่าวสาร ตามแผนพัฒนาฯเป็นไป

การด าเนินงานตามแผน - จัดท าแผนการด าเนินงาน ของ อบต. ร้อยละ 90 ตามเป้าหมายทีว่างไว้

พัฒนา ประจ าปี 

 - เพือ่ทราบปัญหาอุปสรรค - ติดตามและประเมินผล  - ได้ทราบผลการพัฒนา

ในการปฏิบัติตาม แผนพัฒนา อบต. ประจ าปี ทีก่ระทบต่อประชาชนและ

แผนพัฒนา อบต. สามารถแก้ไขปัญหา

และใช้เป็นข้อมูล ความต้องการได้อย่างมี

ในการปรับปรุงแผนพัฒนา ประสิทธภิาพ

11 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 - - ราษฎร ม.3 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพันธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร

หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน ม.3 ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่2 การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

12 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 - - ราษฎร ม.4 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพันธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร

หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน ม.4 ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ

13 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 - - ราษฎร ม.5 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพันธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร

หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน ม.5 ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ

14 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 - - ราษฎร ม.6 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพันธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร

หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน ม.6 ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ

15 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 - - ราษฎร ม.8 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพันธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร

หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน ม.8 ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่2 การพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบอบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

16 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 - - ราษฎร ม.10 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพันธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร

หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน ม.10 ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ

17 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายข่าว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 - - ราษฎร ม.11 การประชาสัมพันธ์ กองช่าง
และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพันธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ (งบ อบต.) ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร
หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้าน ม.11 ข้อมูลข่าวสารในชุมชน ข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ มีแผนทีภ่าษีไวใ้ช้งานและเพิม่ 300,000 300,000 200,000 การจัดเก็บรายได้ เพือ่ความสะดวก และเพิม่ กองคลัง

ทรัพย์สิน/คัดส าเนา ในการจัดเก็บภาษี ประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิม่ขึน้ไม่ต่ ากวา่ ประสิทธภิาพการจัดเก็บ กองช่าง

ร้อยละ 5

2 โครงการประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บภาษีโรงเรือน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 การจัดเก็บรายได้ อบต.มีรายได้จากจัดเก็บ กองคลัง

และทีดิ่น ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที ่ประจ าปี การจัดเก็บรายได้ การรณรงค์ในการช าระภาษีต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิม่ขึน้ไม่ต่ ากวา่ เพิม่ขึน้

ประชุมอบรมผู้น า 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 5

ผู้ประกอบการในพืน้ที่

3 โครงการบริการเต็มทีจ่ัดเก็บภาษีถึงบ้าน  เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ให้บริการจัดเก็บภาษีถึงบ้าน 10,000 10,000 10,000 การจัดเก็บรายได้ ประชาชนได้รับ กองคลัง

ประจ าปี การจัดเก็บรายได้ และนอกสถานที ่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพิม่ขึน้ไม่ต่ ากวา่ ความสะดวก

ร้อยละ 5 ในการช าระภาษี

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ
ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่3  การพฒันารายได้ท้องถิ่นและการจดัเกบ็ภาษี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิดประชาชน" เพือ่พบปะประชาชน จัดกิจกรรมออกบริการ 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับบริการด้าน ส่วนราชการ

ให้บริการด้านต่าง ๆ ด้านต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไม่ต่่ากวา่ร้อยละ 80 ต่างๆ อย่างทัว่ถึง ทุกกอง/ส่านัก

2 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 84,000 84,000 84,000 งบประมาณทีป่ระหยัดได้ เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

ของพนักงาน ประจ่าอบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 10 ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน  เพือ่ประชาสัมพันธก์ับ อบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 10,000 10,000 10,000 จ่านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้เกีย่วกับ ส่านักงานปลัด

เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนเกีย่วกับประชาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร้อยละ 60 เศรษฐกิจอาเซียน

เศรษฐกิจอาเซียน จ่านวน 11 หมูบ่้าน

4 โครงการร้ือถอนอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองบัวโคก เพือ่ปรับปรุงสถานทีใ่ห้ ร้ือถอนอาคาร   - 50,000  - ปรับปรุงพืน้ที่ เกิดความสะดวกสวยงาม กองช่าง

เหมาะสมสวยงาม อบต.หนองบัวโคก (งบ อบต.) ในเหมาะสม

5 โครงการออกบริการ อบต.คล่ือนทีพ่บประชาชน เพือ่พบปะประชาชน จัดกิจกรรมออกบริการ 30,000 30,000 30,000 ให้บริการด้านต่างๆ ประชาชนได้รับบริการ ส่วนราชการ

ให้บริการด้านต่าง ๆ ด้านต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นอกสถานที่ ด้านต่างๆ อย่างทัว่ถึง ทุกกอง/ส่านัก

ครบทัง้ 11 หมูบ่้าน

6 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 คอมพิวเตอร์พกพา เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

(โน๊ตบุค้) ของพนักงาน แบบพกพา (โน๊ตบุค้)  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ่านวน 1 เคร่ือง ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

จ่านวน 1 เคร่ือง

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่4  การพฒันาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่4  การพฒันาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

7 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000 23,000 23,000 คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

ของพนักงาน แบบต้ังโต๊ะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดรับแขก เพือ่ให้บริการประขาชน จัดซ้ือครุภันฑ์ชุดรับแขก 20,000  - 20,000 มีชุดรับแขกส่าหรับ เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

ผู้มาติดต่อราชการ จ่านวน 3 ชุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการประชาชน บริการประชาชน ทุกกอง/ส่านัก

9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 50,000 50,000 50,000 เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

 - โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี ้ระดับ 1-2 ของผู้บริหาร สมาชิกสภา  - โต๊ะท่างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ1-2 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

 - โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี ้ระดับ 3-6 พนักงาน และพนักงานจ้าง  - โต๊ะท่างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 3-6 พนักงาน และพนักงานจ้าง

 - โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี ้ระดับ 7-9  - โต๊ะท่างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 7-9 มีโต๊ะ เก้าอี ้สภาพดี

 - โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอีผู้้บริหาร/  - โต๊ะท่างานพร้อมเกา้อี้ผู้บริหาร/ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน

    สมาชิกสภาท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ครบ 100%

10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงานตู้เหล็ก เพือ่ใช้ในการเก็บเอกสาร จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 24,000 24,000 24,000 มีตู้เหล็กใช้ในการ เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

เก็บเอกสาร (มอก.) ของราชการ เก็บเอกสาร (มอก.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

11 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่เพิม่ความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิดตาม 100,000 100,000  - ส่านักงาน ปลอดจาก เพือ่ความปลอภัย ส่านักงานปลัด

ของสถานทีร่าชการ จุดต่างๆ ในอาคารส่านักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) เหตุอาชญากรรมและ ในชวีติและทรัพยสิ์น

(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การลักขโมย 100% ของทางราชการ



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่4  การพฒันาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

12 โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการชาระภาษี เพือ่อ่านวยความสะดวก ให้บริการจัดเก็บภาษีและรับเงิน 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมิน เกิดความสะดวกในการ กองคลัง

และบริการเบิกจ่ายเงินในช่วงเวลาพักเทีย่ง ในการช่าระภาษีและรับเงิน ในช่วงพักเทีย่งและวนัหยุด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความพึงพอใจ มีความ ให้บริการ

และวนัหยุดราชการ ราชการ พึงพอใจเกินร้อยละ 90

13 โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน่ เพือ่บูรณาการร่วมกับผู้น่า ผู้น่าและหัวหน้าส่วนราชการ 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมิน เกิดความสะดวกในการ กองคลัง

ในการอ่านวยความสะดวกด้านการจัดเก็บภาษี หมูบ่้าน และหัวหน้าส่วนราชการ มีความเข้าใจในขัน้ตอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความพึงพอใจ มีความ ให้บริการ

และประชาสัมพันธ์ ในการประสานงาน การช่าระภาษีต่างๆ พึงพอใจเกินร้อยละ 90

ด้านจัดเก็บภาษี

14 โครงการค่าตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณ เพือ่รักษาแนวเขตทีส่าธารณะ ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ 20,000 20,000 20,000 สามารถทราบแนวเขต รักษาแนวเขตทีส่าธารณ กองช่าง

ประโยชน์และร้ัวแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ ในพืน้ที่ สาธารณประโยชน์ ค่ารังวดั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ทีส่าธารณประโยชน์ ประโยชน์ในเขตต่าบล

ค่าชี้แนวเขต และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในพืน้ที ่

ค่าจ้างเหมาท่าร้ังแนวเขต 

ทีส่าธารณประโยชน์

15 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจิัย ประเมินผล เพือ่จ้างองค์กร สถาบัน จ้างทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา วจิัย 25,000 25,000 25,000 ผลการประเมินความ เพือ่เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ส่วนราชการ

หรือพัฒนาระบบต่างๆ ในการส่ารวจ ศึกษา วจิัย หน่วยงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พึงพอใจของประชาชน งานบริการประชาชน ทุกกอง/ส่านัก

มากกวา่ร้อยละ 80 ของอบต.หนองบัวโคก



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่4  การพฒันาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

16 โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.หนองบัวโคก เพือ่อ่านวยความสะดวก ก่อสร้างหอประชุม   - 5,000,000  - หอประชุม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชนทีม่าใช้บริการ จ่านวน 1 หลัง (งบ อบต.) จ่านวน 1 แห่ง สะดวกในการเข้าร่วม

และกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ

17 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ใช้ในส่านักงาน 100,000 200,000 200,000 ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

เพือ่ใช้ในงานราชการ ของพนักงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

18 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ เพือ่เก็บพัสดุครุภัณฑ์ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์  - 250,000  - อาคารเก็บพัสดุ มีอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กองช่าง

ของ อบต.หนองบัวโคก ของอบต.หนองบัวโคก จ่านวน 1 หลัง (งบ อบต.) จ่านวน 1 แห่ง ของส่านักงาน

19 โครงการก่อสร้างอาคารทีจ่อดรถส่วนกลาง เพือ่ใช้เก็บรถส่วนกลาง ก่อสร้างอาคารทีจ่อดรถ 300,000  -  - มีทีจ่อดรถส่วนกลาง รถส่วนกลางมีทีจ่อดปลอดภัย กองช่าง

ของหน่วยงาน ส่วนกลาง 1 แห่ง (งบ อบต.) เป็นระเบียบ สวยงาม

20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 50,000  -  - มีเคร่ืองพ่นหมอกควนั เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

ของราชการ จ่านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) จ่านวน 1 เคร่ือง ปฏิบัติงานงาน

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก เพือ่ความเป็นระเบียบ ตกแต่งบริเวณภายใน/ภายนอก  - 100,000 250,000 ส่านักงานเป็น ส่านักงานเป็นระเบียบและ ส่านักงานปลัด

ทีท่่าการอบต.หนองบัวโคก สวยงาม ทีท่่าการ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ระเบียบและสวยงาม มีความสวยงาม

22 โครงการก่อสร้างป้าย อบต.หนองบัวโคก เพือ่บอกสถานทีต้ั่ง ก่อสร้างป้ายส่านักงาน  - 300,000  - ป้ายบอกสถานทีต้ั่ง มีป้ายบอกหน่วยงาน กองช่าง

ของหน่วยงาน (งบ อบต.) หน่วยงาน จ่านวน 1 ป้าย

23 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หนองบัวโคก เพือ่ไวบ้ริการประชาชน ปรับปรุงอาคาร   - 100,000  - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ ส่านักงานปลัด

ผู้มาติดต่อราชการ อบต.หนองบัวโคก (งบ อบต.) ไม่ต่่ากวา่ร้อยละ 80 สะดวกในการรับบริการ
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              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่ 8  การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่4  การพฒันาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั

24 โครงการก่อสร้างอาคารสุขา อบต. เพือ่ให้บริการประขาชน ก่อสร้างอาคารสุขา   - 100,000  - อาคารสุขาเพือ่บริการ เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

ผู้มาติดต่อราชการ จ่านวน 1หลัง (งบ อบต.) ประชาชน  1 แห่ง บริการประชาชน

25 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 80,000  -  - เคร่ืองปรับอากาศ เกิดความสะดวกในการ ส่านักงานปลัด

และบริการประขาชน (งบ อบต.) จ่านวน 1 เคร่ือง ปฏิบัติงานราชการ

26 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรทัศน์สีชนิดแอลอีดี เพือ่อ่านวยความสะดวก จัดซ้ือครุภันฑ์โทรทัศน์ชนิดแอลอีดี  20,000  -  - โทรทัศน์ อ่านวยความสะดวกในการ กองคลัง

ผู้มาติดต่อราชการ ขนาด 40 นิว้ จ่านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) จ่านวน 1 เคร่ือง บริการประชาชน

27 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์  - 20,000 20,000 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

ของพนักงาน เลเซอร์สี (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ่านวน 2 เคร่ือง ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

จ่านวน 2 เคร่ือง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน

28 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงานเก้าอี ้ เพือ่ให้บริการประขาชน จัดซ้ือครุภันฑ์เก้าอีร้องรับ  - 15,000  - รองรับประชาชนผู้มา เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

รองรับผู้เสียภาษีและติดต่อราชการ ผู้มาติดต่อราชการ ผู้เสียภาษี และติดต่อราชการ (งบ อบต.) ใช้บริการ ครบ 100% บริการประชาชน ทุกกอง/ส่านัก

29 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงานตู้ไม้เก็บเอกสาร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ไม้เก็บเอกสาร  - 20,000 20,000 มีตู้ไม้เก็บเอกสาร  เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

ของพนักงาน จ่านวน 3 ตู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ่านวน 3 ตู้ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

 ของเจ้าหน้าที่

30 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ปัม๊ลม   - 20,000  - มีปัม้ลม เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

 - จัดซ้ือปัม๊ลม ของพนักงาน ขนาด 2 แรง  (งบ อบต.) เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ

จ่านวน 1 เคร่ือง จ่านวน 1 เคร่ือง
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ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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31 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ารวจ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องวางแนว  - 80,000  - กล้องวางแนว  เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

 - จัดซ้ือกล้องวางแนว (ทีโอโดไลท์) ของพนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 1 ชุด (งบ อบต.) (ทีโอโดไลท์) ปฏิบัติงานราชการ

  จ่านวน 1 เคร่ือง

32 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป  - 6,000  - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกิดความสะดวกในการ ส่วนราชการ

 - จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ของพนักงาน ดิจิตอล จ่านวน 2 เคร่ือง (งบ อบต.)   จ่านวน 2 เคร่ือง ปฏิบัติงานราชการ ทุกกอง/ส่านัก

33 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้บริการประขาชน จัดซ้ือตู้ท่าน้่าร้อนน้่าเย็น  - 6,500  - ตู้ท่าน้่าร้อนน้่าเย็น  เกิดความสะดวกในการ กองคลัง

 - จัดซ้ือตู้ท่าน้่าร้อนน้่าเย็น ผู้มาติดต่อราชการ จ่านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) เพือ่บริการประชาชน  ปฏิบัติงานราชการ

1 เคร่ือง

34 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องวดีีโอ  - 20,000  - กล้องวดีีโอ เกิดความสะดวกในการ ส่านักงานปลัด

 - จัดซ้ือกล้องวดีีโอ ของพนักงานและบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์  (งบ อบต.) บันทึกภาพกิจกรรม ปฏิบัติงานราชการ 

กิจกรรมของหน่วยงาน จ่านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และมีภาพกิจกรรม 

จ่านวน 1 ชุด ไวป้ระชาสัมพันธ์

35 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดนัง่ร้านเหล็ก  - 24,000  - มีชุดนัง่ร้านเหล็ก เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

 - จัดซ้ือชุดนัง่ร้านเหล็กอเนกประสงค์ ของพนักงานและใช้ในงาน อเนกประสงค์ (งบ อบต.) อเนกประสงค์ ปฏิบัติงานราชการ

ประชาสัมพันธก์ิจกรรมต่างๆ ส่าหรับปฏิบัติงาน 1 ชุด



แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 ถึง 2562)

              องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์พฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
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36 โครงการออกหน่วยบริหารของภาครัฐ เพือ่อ่านวยความสะดวก จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ  - 30,000 30,000 ผลการประเมิน ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนราชการ

และภาคเอกชน ในการติดต่อขอรับบริการ ภาครัฐและภาคเอกชน  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ความพึงพอใจ มีความ ในการขอรับบริการจาก ทุกส่วนในพืน้ที่

ของประชาชน รับฟังปัญหา เพือ่อ่านวยความสะดวก พึงพอใจเกินร้อยละ 80 หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ ต่าบลและอ่าเภอ

ความเดือนร้อน ข้อเสนอแนะ ในการขอรับบริการ และเอกชน ได้รับทราบ 

ของประชาชน ของประชาชนในพืน้ที ่อบต. ปัญหาข้อเสนอแนะ  

37 โครงการเคล่ือนย้ายทีจ่อดรถ ปรับปรุงสถานทีใ่ห้เหมาะสม เคล่ือนย้ายทีจ่อดรถ 1 แห่ง  - 100,000  - เคล่ือนย้ายทีจ่อดรถ สถานที ่เกิดความสวยงาม กองช่าง

สวยงาม (งบ อบต.) ไปทีท่ีเ่หมาะสม เป็นสัดส่วน

38 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท่าลายคอนกรีต เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองท่าลายคอนกรีต   - 30,000  - มีเคร่ืองท่าลายคอนกรีต เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

1 เคร่ือง (งบ อบต.) เพือ่ใช้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

39 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองก่าเนิดไฟฟ้า 3 กิโลวตัต์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองก่าเนิดไฟฟ้า   - 29,000 มีเคร่ืองก่าเนิดไฟ เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

3 กิโลวตัต์ จ่านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานงาน

40 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 1 เคร่ือง  - 21,000  - มีเคร่ืองตบดิน 1 เคร่ือง เกิดความสะดวกในการ กองช่าง

เอกสาร (มอก.) ของราชการ (งบ อบต.) เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานงาน



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 - ม.11 ก่อสร้างระบบสูบน้้าประปา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 กองช่าง

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 15,000,000 20,000,000 8,000,000 43,000,000 กองช่าง

ให้เข้าถึงทุกครัวเรือน ในหมู ่1-11 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล /เป่าล้างบ่อบาดาล เพือ่การอุปโภคและการเกษตร  ก่อสร้างระบบบาดาลให้เพียงพอ 100,000 100,000 100,000 300,000 กองช่าง

ม.1 - ม.11 ต่อความต้องการใช้น้้า (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

4 โครงการขยายเขตเปล่ียนท่อเมนประปา ม.3 เปล่ียนท่อเมน ขนาด 3 นิว้ 600,000 - - 600,000 กองช่าง

จากหนองน้้าขุน่ - หนองโสน ระยะทาง 2,000 ม. (งบอุดหนุน)

5 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปาประจ้าหมูบ่้าน ม.4 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา 1 จุด 150,000 - - 150,000 กองช่าง

(งบอุดหนุน)

6 โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.4 ก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อ 500,000 - - 500,000 กองช่าง

คุ้มหนองไทร รอบหมูบ่้าน คุ้มหนองไทร (งบอุดหนุน)

7 โครงการก่อสร้างถังจ่ายน้้าประปาเพิม่เติม ม.11 ก่อสร้างถังจ่ายน้้าประปา พร้อม - 500,000 - 500,000 กองช่าง

ท่อเมน จ้านวน 1 จุด (งบอุดหนุน)

8 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้้าประปาบาดาล ม.10 ก่อสร้างระบบกรองน้้าผลิตน้้า - 500,000 - 500,000 กองช่าง

คุ้มหนองตะไก้ และคุ้มหนองนา ประปาทีไ่ด้มาตรฐาน (งบอุดหนุน)

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ปรับปรุง ซ่อมแซม เป่าล้างบ่อบาดาล ม.1 - ม.11 ขุดเจาะ ซ่อมแซมบ่อบาดาล - 120,000 120,000 240,000 กองช่าง

เป่าล้างท้าความสะอาดบ่อบาดาล (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรบัผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่2  การพฒันาสาธารณูปโภค

ล าดับ



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวมโครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรบัผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่2  การพฒันาสาธารณูปโภค

ล าดับ

10 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปาประจ้าหมูบ่้าน ม.11 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้า 1 แห่ง - 80,000 - 80,000 กองช่าง

(งบอุดหนุน)

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ม.1 - ม.11 ซ่อมแซมระบบประปาทีช่้ารุด - 100,000 200,000 300,000 กองช่าง

(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)

12 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เป่าล้างรางระบายน้้า ม.4 ปรับปรุง ซ่อมแซม เป่าล้าง - - 100,000 100,000 กองช่าง

รางระบายน้้า จ้านวน 1 แห่ง (งบอุดหนุน)



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข 2527 ม.5 กวา้ง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม. 700,000 - - 700,000 กองช่าง

บริเวณรอยต่อระหวา่ง ต.หนองบัวโคก - ต.กุดน้้าใส (งบอุดหนุน)

2 โครงการขุดลอกคลองทุง่โปร่ง ม.5 กวา้ง 20 ม. ยาว2,000 ม. ลึก 3 ม. 2,000,000 - - 2,000,000 กองช่าง

ระหวา่งหนองหลุมปูน - ห้วยล้าอินทร์  (งบอุดหนุน)

3 โครงการขุดลอกคลองยอดโสกรวก ม.7 กวา้ง 20 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม. 3,000,000 - - 3,000,000 กองช่าง

  (งบอุดหนุน)

4 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์  กวา้ง 25 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม. 2,000,000 - - 2,000,000 กองช่าง

บริเวณถนนลูกรังทางเข้าหมูบ่้าน ม.10 - ม.3  (งบอุดหนุน)

5 โครงการขุดลอกห้วยล้าผา ม.3 กวา้ง 20 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม. 1,900,000 - - 1,900,000 กองช่าง

 (งบอุดหนุน)

6 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.8 ก่อสร้างท่อเหล่ียมจ้านวน 1 ช่อง  150,000 - - 150,000 กองช่าง

บริเวณถนนลูกรังสายคุ้มขันติวไิล - เต็งเต้ีย ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน)

7 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส  ม.5 ก่อสร้างท่อเหล่ียมจ้านวน 4 ช่อง 1,000,000 - - 1,000,000 กองช่าง

บริเวณนานายหนุย ขนาด 2.00 X 2.00 ม. (งบอุดหนุน)

8 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.3 ก่อสร้างท่อเหล่ียมจ้านวน 1 ช่อง  - 400,000 - 400,000 กองช่าง

บริเวณนานายสมศักด์ิ สังข์สูงเนิน ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน)

9 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.5  กวา้ง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม. - 700,000 - 700,000 กองช่าง

บริเวณนานายปัชฌา ชาติชนะ (งบอุดหนุน)

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ล าดับ



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ล าดับ

10 โครงการก่อสร้างฝายน้้าลาด ม.5 กวา้ง 4 ม. ยาว 40 ม. - 1,400,000 - 1,400,000 กองช่าง

บริเวณนานายสมควร ชุ่มพะไล สันฝายลึก 4 ม. (งบอุดหนุน)

11 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์  ม.7  กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม. - 1,000,000 - 1,000,000 กองช่าง

บริเวณหลังวดั - ฝายน้้าล้น และบริเวณนานายณรงค์ สุขขุนทด  (งบอุดหนุน)

12 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยล้าอินทร์ ม.10 กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม. สูง 3 ม. - 300,000 - 300,000 กองช่าง

บริเวณนานายเสริม  กุง้กลางดอน  (งบอุดหนุน)

13 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยล้าอินทร์ เอส เอ็ม แอล (SML) ม.10 กวา้ง 80 ม. ยาว 200 ม. ลึก 2.5 ม. - 600,000 - 600,000 กองช่าง

(งบอุดหนุน)

14 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยล้าอินทร์ ม.11 กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม. ลึก 3 ม. - 400,000 - 400,000 กองช่าง

บริเวณนานายเพ็ญ (งบอุดหนุน)

15 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ ม.11 กวา้ง 25 ม. ยาว 2,500 ม. ลึก 3 ม. - 2,000,000 - 2,000,000 กองช่าง

บริเวณนานายเพ็ญ - ม.4  (งบอุดหนุน)

16 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส  ม.3 ก่อสร้างท่อเหล่ียมจ้านวน 1 ช่อง - 450,000 - 450,000 กองช่าง

บริเวณถนนหนองง้ืว - หนองน้้าขุน่ ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน)

17 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้้า ม.4 ก่อสร้างท่อส่งน้้า - 200,000 - 200,000 กองช่าง

จากฝายน้้าล้น - นานายสุข  ภูป่ระกิจ ขนาดท่อ 0.80 ม. ยาว 300 ม. (งบอุดหนุน)

18 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ ม.10 - ม.11 กวา้ง 20 ม. ยาว 4,000 ม. ลึก 5 ม. - - 1,000,000 1,000,000 กองช่าง

 (งบอุดหนุน)



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

แนวทางที ่3  การพฒันาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร

ล าดับ

19 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ และฝังท่อถนนเลียบห้วยล้าอินทร์  ม.5 กวา้ง 25 ม. ยาว 7,000 ม. ลึก 2.5 ม. - - 400,000 400,000 กองช่าง

 (งบอุดหนุน)

20 โครงการขุดลอกคลองหนองหลุมปูน ม.5 กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม. - - 900,000 900,000 กองช่าง

ถึงสุดแดนต้าบลกุดน้้าใส  (งบอุดหนุน)

21 โครงการขุดลอกคลองโสกปลาดุก ม.6 กวา้ง 20 ม. ยาว 350 ม. ลึก 3 ม. - - 300,000 300,000 กองช่าง

(ต่อจากโครงการเดิม)  (งบอุดหนุน)

22 โครงการขุดลอกห้วยล้าอินทร์ ม.9 กวา้ง 25 ม. ยาว 2,500 ม. ลึก 3 ม. - - 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

บริเวณอ่างเก็บน้้าหนองตะครอง - บ้านโสกรวก ม.7  (งบอุดหนุน)

23 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม.5 ก่อสร้างท่อเหล่ียมจ้านวน 1 ช่อง - - 150,000 150,000 กองช่าง

ขนาด 1.50 X 1.50 ม. (งบอุดหนุน)

24 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.5  กวา้ง 25 ม. สันฝายลึก 4 ม. - - 700,000 700,000 กองช่าง

บริเวณฝายใหญ่ (งบอุดหนุน)

25 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น แบบ มข.2527 ม.4  กวา้ง 20 ม. สันฝายสูง 2 ม. - - 700,000 700,000 กองช่าง

บริเวณใต้สะพาน (งบอุดหนุน)

26 โครงการขุดลอกห้วยโกรกลึก บริเวณใต้ฝายน้้าล้น ม.4 กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม. - - 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

สูง 3.50 ม. (งบอุดหนุน)



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุย๋อินทรีย์ ปุย๋ชีวภาพ ก่อสร้างโรงเรือนและจัดหาเคร่ืองมือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 ส านักงานปลัด อบต.

ประจ าต าบลหนองบัวโคก พร้อมอุปกรณ์ ในการผลิตปุย๋อินทรีย์ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ศูนย์ถ่ายทอดฯ

สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการผลิตไบโอแก๊ส สนับสนุนกิจกรรมการผลิต 110,000 110,000 110,000 330,000 ส านักงานปลัด อบต.

(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) สนง.เกษตร อ.จัตุรัส

2 โครงการสนับสนุนการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรในพืน้ที ่11 หมูบ่้าน 700,000 700,000 700,000 2,100,000 ส านักงานปลัด อบต.

(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) กองช่าง

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก
ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที ่2 ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวชิาการและเทคโนโยลีทางการเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที ่3  ส่งเสริมการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,300,000 - - 2,300,000 กองการศึกษาฯ

บ้านหนองลุมพุก แห่งใหม่ ตามแบบ สถ.ศพด.1 (งบอุดหนุน)

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ 3,000,000 - - 3,000,000 กองการศึกษาฯ

ประจ าต าบลหนองบัวโคก ให้เพียงพอกับความต้องการ (งบอุดหนุน)

ขนาดกวา้ง 50 ม. ยาว 100 ม.

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ - 1,200,000 - 1,200,000 กองการศึกษาฯ

ประจ าหมูบ่้าน ม.10 ให้เพียงพอกับความต้องการ (งบอุดหนุน)

ขนาดกวา้ง 50 ม. ยาว 20 ม.

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกวา่ 1,000 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ - 1,200,000 - 1,200,000 กองการศึกษาฯ

ประจ าหมูบ่้าน ม.6 ให้เพียงพอกับความต้องการ (งบอุดหนุน)

ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว 20 ม.

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกวา่ 400 ตร.ม.

แนวทางที ่1  การพัฒนาการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่3  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ



         แบบ ผ. 02

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ - - 1,200,000 1,200,000 กองการศึกษาฯ

ประจ าหมูบ่้าน ม.4 ให้เพียงพอกับความต้องการ (งบอุดหนุน)

ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว 20 ม.

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกวา่ 400 ตร.ม.

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือรถกูช้ีพ กูภ้ัย (EMS) จัดซ้ือรถกูช้ีพ กูภ้ัย (EMS) - 1,500,000 - 1,500,000 งานสาธารณสุข

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 1 คัน (งบอุดหนุน) ส านักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่4  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ

แนวทางที ่3  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสวนสาธารณะ 1,000,000 800,000 600,000 2,400,000 กองช่าง

ประจ าต าบลหนองบัวโคก ประจ าต าบลหนองบัวโคก (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ส านักงานปลัด อบต.

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ า ม.4 อ่างเก็บน้ าโกรกผักหวาน 2,000,000 - - 2,000,000 กองช่าง

บ้านโกรกผักหวาน (งบอุดหนุน) ส านักงานปลัด อบต.

3 โครงการก าจัดวชัพืชสองข้างถนน พืน้ทีใ่นเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 300,000 กองช่าง

ภายในเขต อบต. (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ส านักงานปลัด อบต.

4 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก สนับสนุนกิจกรรมการผลิต 500,000 500,000 500,000 1,500,000 กองช่าง

พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ส านักงานปลัด อบต.

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.2 บริเวณสระอีสานเขียว - 600,000 - 600,000 กองช่าง

บริเวณสระอีสานเขียว (งบอุดหนุน) ส านักงานปลัด อบต.

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าชลประทาน อ่างเก็บน้ าชลประทาน - 1,500,000 - 1,500,000 กองช่าง

เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว (งบอุดหนุน) ส านักงานปลัด อบต.

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือรถเก็บขยะแบบอัดท้าย จัดซ้ือรถเก็บขยะแบบอัดท้าย 3,500,000 - - 3,500,000 กองช่าง

จ านวน 1 คัน (งบอุดหนุน)

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที ่2 การบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที ่1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ



         แบบ ผ. 02

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จัดซ้ือรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค - 2,500,000 - 2,500,000 กองช่าง

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (งบอุดหนุน)

จ านวน 1 คัน

2 โครงการจัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง - 4,500,000 - 4,500,000 กองช่าง

ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ (งบอุดหนุน)

จ านวน 1 คัน

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองบวัโคก
ยุทธศาสตรท์ี ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

แนวทางที ่4  การพัฒนาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานรบัผิดชอบ



แบบ ผ. 03

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ จ านวน

โครงการ
งบประมาณ จ านวน

โครงการ
งบประมาณ จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 29 33,574,000 85 41,643,750 105 70,276,745 219 145,494,495

   1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 13 7,467,000 13 1,915,000 9 1,115,000 35 10,497,000

   1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตร 9 32,600,000 24 20,160,000 19 12,930,000 52 65,690,000

รวมยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 51 73,641,000 122 63,718,750 133 84,321,745 306 221,681,495

2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน

   2.1 แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ 3 1,250,000 3 1,250,000 4 1,280,000 10 3,780,000

   2.2 แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวชิากรและเทคโนโลยีทางการเกษตร 4 160,000 4 160,000 4 160,000 12 480,000

   2.3 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 130,000 6 180,000 6 250,000 16 560,000

รวมยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน 11 1,540,000 13 1,590,000 14 1,690,000 38 4,820,000

3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 29 5,245,980 24 3,890,480 18 3,330,480 71 12,466,940

   3.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม 9 365,000 9 365,000 9 365,000 27 1,095,000

   3.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 2 100,000 5 840,000 4 140,000 11 1,080,000

   3.4 แนวทางการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข 12 507,500 14 567,500 14 567,500 40 1,642,500

   3.5 แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 26 8,448,200 23 4,808,200 23 4,808,200 72 18,064,600

   3.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 220,000 4 220,000 4 220,000 12 660,000

รวมยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 82 14,886,680 79 10,691,180 72 9,431,180 233 35,009,040

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

บญัชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตร์



แบบ ผ. 03

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ จ านวน

โครงการ
งบประมาณ จ านวน

โครงการ
งบประมาณ จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

บญัชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตร์

4) ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม

   4.1 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 110,000 4 140,000 4 140,000 11 390,000

   4.2 แนวทางการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 3 520,000 3 500,000 3 500,000 9 1,520,000

รวมยุทธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม 6 630,000 7 640,000 7 640,000 20 1,910,000

5) ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ี

   5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 5 400,000 5 450,000 5 420,000 15 1,270,000

   5.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 17 552,000 10 312,000 10 292,000 37 1,156,000

        ระบบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

   5.3 แนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิน่และการจัดเก็บภาษี 3 340,000 3 340,000 3 240,000 9 920,000

   5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน 19 1,016,000 35 6,967,500 18 886,000 72 8,869,500

รวมยุทธศาสตรท์ี ่5 การเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 44 2,308,000 53 8,069,500 36 1,838,000 133 12,215,500

รวมทัง้สิน้ 194 93,005,680 274 84,709,430 262 97,920,925 730 275,636,035
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นการติดตามและ

ประเมินผลความสอดคล้องและความส า เร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ต าบลหนอง
บัวโคก และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วน ต าบลหนองบัวโคก  ได้ด าเนินการ
ตามแผนด า เนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพั นธกิจ ซึ่งสามารถน า ไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วน ต าบลหนองบัวโคกก า หนดหรือไม่ และโครงการ  พัฒนานั้นประสบความส าเร็จ
ตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบลหนองบัวโคก 
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วน ต าบล               
หนองบัวโคก และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามแ ละประเมินผลแผน ก า หนดแนวทาง       
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ดังนี้  

1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมนิ

ประสิทธิภาพ  
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  
6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรม 

ที่มต่ีอกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม   
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจ น าแนวทางท้ังหมดที่ก า หนดมาใช้         
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัด ความส า เร็จหรือความก้าวหน้า             
ของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได ้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก า หนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา   
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้  

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
3) การประเมินผลกระทบ  
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ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตา มและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด า เนินการการติดตามและ
ประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามกรอบ  แนวทางและวิธีการที่ก า หนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบวัโคก 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ
ประเมินผล 
โครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก า หนด โดยสามารถติดตาม และประเมินผล  
ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ขั้นตอนที่ 4  รายงานและเส นอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน า เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรื อ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนต าบล
หนองบัวโคก และ โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30และข้อ 31  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน

ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการ อีกหนึ่งคนท า หน้าที่เลขานุการของคณะก รรมการ กรรมการ
ตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ใน ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
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ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก  ด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัด ท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย  และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
 (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด า เนินการติดตาม  และประเมินผลรายงาน

ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน  ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผล           
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตาม 
และประเมินผล  

4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง  
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5. ลงพื้นทีส่ าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ตามกรอบแนวทาง และวิธีการที่ก าหนด  

6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  

4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ก า หนดเครื่องมือที่ใช้

ในการติดตามประเมินผล ดังนี้  
1. การใช้แบบสอบถาม  
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม  
 

 


